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3 สิงหาคม 2550 
รายงานของกรรมการผูจัดการ 

  ผลการดําเนินงานของไตรมาส 2 ป 2550  
 

ผลประกอบการในไตรมาสน้ีมียอดขายรวมมูลคา 39.9 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ มีมูลคาเทากบั 
1,379 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 26.4 เม่ือเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปกอน และเพ่ิมข้ึน
รอยละ 11 เม่ือเทียบกับยอดขายไตรมาสแรกของปน้ี ตามมูลคายอดขายทีเ่ปนเงินเหรียญสหรัฐ 
ยอดขายเตบิโตตามมูลคายอดขายที่เปนเงินบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.5 เม่ือเทียบกับยอดขายไตรมาส
เดียวกันของปกอน และรอยละ 8.5 เม่ือเปรียบเทียบกับยอดขายไตรมาสแรกของปน้ี ยอดขายเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากลกูคาใหมทีเ่ร่ิมธุรกิจกับบริษัทฯตั้งแตปกอน ความตองการของลกูคาในยุโรปยังคงมีสูงอยาง
ตอเน่ือง 

 
อัตรากําไรเบื้องตนรวมของบริษัทฯในไตรมาสน้ีรอยละ 9.8 ของรายได เพ่ิมจากกาํไรเบื้องตน

ในไตรมาสเดียวกันของปกอนที่รอยละ 9.4 ของรายได เม่ือเปรียบเทียบกับกาํไรเบื้องตนไตรมาสแรก
ของปน้ีลดลงรอยละ 1 ของรายได เน่ืองจากคาเงินบาทที่แข็งข้ึนรอยละ 9.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกันของปกอน (อัตราเฉลี่ย ไตรมาสสอง 2549 : 38.16 บาท : ไตรมาสสองป 2550 :  
34.58 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ ) และรอยละ  2.5 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปน้ี (อัตราเฉลี่ย 
ไตรมาสหน่ึงป 2550 : 35.46 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ ) อัตรากําไรเบื้องตนของบริษัทฯในไตรมาสน้ีมี
จํานวน 139 ลานบาท และ กําไรเบื้องตนจากงบการเงินรวมมีจํานวน 135 ลาน เน่ืองจากผลขาดทุน
ของโรงงานที่เทียนจิน  

 
คาใชจายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมไตรมาสน้ีมีจํานวน 56 ลาน

บาท และ 62ลานบาท หรืออัตรารอยละ 4.1 และ 4.5 ของยอดขายตามลาํดับ คาใชจายทั้งของ
บริษัทฯและงบการเงินรวม เม่ือเทียบกับคาใชจายของไตรมาสกอน ลดลงเปนจํานวน 12 ลานบาท 
และ 11 ลานบาทตามลําดับ 

 
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ไมรวมบริษัทยอยไตรมาสน้ี มีจํานวน 111 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 

32 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 40.5 เม่ือเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน
จากอตัรารอยละ 6.5 เปนอตัรารอยละ 8.1 ของยอดขาย เน่ืองจากรายไดอื่นๆเพ่ิมข้ึนจากการขาย
เคร่ืองจักรใหบริษัทยอย ทั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนถึงแมจะมียอดขายเพ่ิมข้ึน กําไรสทุธิ
รวมของบริษัทฯ มีจํานวน 83 ลานบาท สูงกวากําไรสุทธิรวมในไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 11 
ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัรารอยละ 15.3 กาํไรสุทธิรวมของบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสแรก
ของปน้ี เพ่ิมข้ึนจํานวน 8 ลานบาท 

 
เน่ืองดวยประกาศของสภาวชิาชีพบญัชี ฉบับที ่26/2549 เร่ืองมาตรฐานการบญัชฉีบับที่ 44 

บริษัทฯไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทกึเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ จากวธิีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ซ่ึงบริษัทฯไดใชนโยบายบญัชีตามมาตรฐานฉบับใหมน้ีในป 
2550 และไดปรับปรุงผลขาดทุนของบริษัทยอยยอนหลงั ตั้งแตไตรมาสสามป 2548 จนถึงไตรมาสสี่
ป 2549 จํานวน 33 ลานบาท และ ตั้งสํารองการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 2 ลาน
บาท มีผลทาํใหกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สิ้นสดุ ณ สิ้นป 2549 เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 31 
ลานบาท 

 
อน่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชดีังกลาว มีผลเฉพาะรายการบัญชีทีเ่กี่ยวของกับเงิน

ลงทุนในบริษัทยอยในงบเฉพาะของบริษัทฯเทาน้ัน ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมหรือการดําเนิน
ธุรกิจแตอยางใด  ดวยเหตุน้ีบริษัทฯจึงไมไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลซ่ึงจายที่อตัรา
ประมาณรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และ บริษัทยอยรวมทั้งหมด 
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ตารางเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน ไตรมาส 2 ป 2550 และ ป 2549 

 
งบการเงินรวมไตรมาส 2 งบการเงินเฉพาะของบริษัทไตรมาส 2 

% 

หนวย :  ลานบาท ป 2550 (ก) ป 2549 (ข) ป 2550 (ค) ป 2549 (ง) ผลตาง 

 
    = (ก)-(ข) 

   (ข) 
รายไดสุทธ ิ 1,379 1,204 1,370 1,210 14.5% 
      
ตนทุนขาย 1,244 1,091 1,231 1,095 14.0% 

      
กําไรข้ันตน 135 113 139 115  19.5% 
      

คาใชจายจากการ
ดําเนินงาน 

 
(62) (51) (56) (47) 21.6% 

      
กําไรจากการ
ดําเนินงาน 

73 62 83 68 17.7% 

ดอกเบี้ยรับ (จาย) (1) (2) (1) (2) (50)% 

กําไร(ขาดทุน)จาก
อัตราแลกเปลี่ยน 

 
9 8 9 8 12.5%  

รายได (คาใชจาย)
มิใชจากการ
ดําเนินงาน 

 
8 6 26 7 33.3% 

กําไรสุทธกิอนภาษี 
 

89 
 

        74 117 
 

81 20.3% 
ภาษีเงินไดนิติบคุคล (6) (2) (6) (2) 200% 

กําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี 

 
83 72 111 79 15.3% 
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เปรียบเทียบงบดุล ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ วันที ่31 ธันวาคม 2549 ดังน้ี : 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท  
หนวย :  ลานบาท 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 มิถุนายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

      
สินทรัพยหมุนเวียน      
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 358 39  345  31  
    ลูกหน้ีการคา-สุทธ ิ 1009 1,079 1,008  1,071   
    ลูกหน้ีการคา-บริษัทยอย 0 0 38 38  
    สินคาคงเหลือ – สุทธ ิ 1,182 1,295 1,148 1,259  
    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 15 25 14 25  
รวมสินทรัพยหมุนเวียนทั้งสิน้ 2,564 2,438 2,553 2,424  
      
หน้ีสินหมุนเวียน      
    เงินกูยืมระยะสั้น 39 67 39 66  
    เจาหน้ีการคา 786 768 784 766  
    เจาหน้ีการคา – บริษัทยอย 0 0 2 3  
    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น / คาใชจาย
คางจาย 

192 114 175 109  

รวมหน้ีสินหมุนเวียนทั้งสิ้น 1017 949 1,000 944  
      
เงินทุนหมุนเวยีน 1,547 1,489 1,553 1,480  
      
     ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ       
     และสินทรัพยอื่นๆ 689 688 745 726  
รวมสินทรัพยทัง้ส้ิน 2,236 2,177 2,298 2,206  
      
จัดหาเงินทุนโดย :      
หน้ีสินระยะยาว 3 21 3 21  
สวนของผูถอืหุน 2,233 2,156 2,295 2,185  
รวมการจัดหาเงินทุนระยะยาว
ทั้งส้ิน 

2,236 
 

2,177 2,298 2,206  

 
ฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2550 มียอดสินทรัพย

หมุนเวียนรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,553 ลานบาท และ 2,564 ลานบาทตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนจากยอดสิ้นปกอน
เปนจํานวน 129 ลานบาท และ 126 ลานบาท ตามลาํดบั ยอดสินทรัพยหมุนเวียนของงบการเงินรวม
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีเงินสดเพ่ิมข้ึนจํานวน 319 ลานบาท แตมีสินคาคงคลังและยอดลกูหน้ีการคาลดลง
จํานวน 113 ลานบาท 77 ลานบาทตามลาํดับ เน่ืองจากประสิทธิภาพในการบริหารสนิคาคงคลังและการ
เก็บเงินจากลกูคา  

ยอดหน้ีสินรวมของบริษัทฯและงบการเงินรวม มีจํานวน 1,003 ลานบาท และ 1,020 ลานบาท 
ตามลําดับ ยอดหน้ีสินงบการเงินรวมลดลงจากจํานวนหน้ีสินรวมของสิ้นปกอนจํานวน 50 ลานบาท 
เน่ืองดวยมีการชาํระเงินกูระยะสั้นและเงินกูระยะยาวจํานวน 20 ลานบาท และ 26 ลานบาท โดยมียอด
สํารองคาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทฯและคาใชจายอืน่ๆเพ่ิมข้ึน ในไตรมาสน้ี 

สวนของผูถอืหุนงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2550 มีจํานวน 2,233 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป
กอนเปนจํานวน 77 ลานบาท เน่ืองจากผลกําไรสทุธิสะสมของปน้ีจํานวน 158 ลานบาท และ เพ่ิมข้ึน
จํานวน 4 ลานบาทจากการแปลงใบสาํคัญแสดงสิทธิของพนักงาน (ESOP1) โดยไดมีการจายเงินปน
ผลจํานวน 87 ลานบาท ในไตรมาสน้ี สวนของผูถือหุนงบการเงินเฉพาะในไตรมาสน้ีมีจํานวน 2,295 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปกอนเปนจํานวน 110 ลานบาท เน่ืองจากผลกําไรสทุธิจากผลประกอบการ
ของโรงงานในประเทศไทยในคร่ึงปน้ีจํานวน 193 ลานบาท แตลดลงเน่ืองจากมีการจายเงินปนผล 
 

_____________________________ 
                (นายพงษศักดิ์  โลหทองคาํ) 
                   กรรมการผูจัดการ 


