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8 พฤษภาคม 2551 
     รายงานของกรรมการผูจัดการ 
  ผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ป 2551  

 
ผลประกอบการรวมในไตรมาสน้ีมียอดขายมูลคา 48.9 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ มี

มูลคาเทากับ 1,579 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 36 เม่ือเทียบกับยอดขายไตรมาสเดยีวกัน
ของปกอน และ.ใกลเคียงกบัยอดขายไตรมาสสี่ของปกอน ตามมูลคายอดขายทีเ่ปนเงิน
เหรียญสหรัฐ ยอดขายเติบโตตามมูลคายอดขายทีเ่ปนเงินบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 24 เม่ือ
เทียบกับยอดขายไตรมาสเดยีวกันของปกอน เน่ืองจากเงินบาทมีคาแข็งข้ึนรอยละ  9 
(อัตราเฉลี่ย ไตรมาสหน่ึงป 2550 : 35.46 บาท : ไตรมาสหน่ึงป 2551 :  32.29 บาท : 
1 เหรียญสหรัฐ ) ยอดขายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากความตองการของลกูคาในผลติภัณฑ
ประเภทอตุสาหกรรม และ การสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ิมข้ึน ทั้งความตองการของลูกคา
ในยุโรปยังคงมีสูงอยางตอเน่ือง ซ่ึงบริษัทฯไดเพ่ิมกําลงัผลิตเพ่ือรองรับการเติบโตน้ี 

 
อัตรากําไรเบื้องตนรวมของบริษัทฯในไตรมาสน้ีมีจํานวน 148 ลานบาท หรือรอย

ละ 9.4 ของรายได เพ่ิมจากกําไรเบือ้งตนในไตรมาสเดยีวกันของปกอนจํานวน 11 ลาน
บาท กาํไรเบือ้งตนของบริษัทฯในไตรมาสน้ี มีจํานวน 143ลานบาท หรือ รอยละ 9.1 
ของรายได ลดลงรอยละ 1.7 เม่ือเปรียบเทียบกับกาํไรเบื้องตนในไตรมาสเดียวกันของป
กอน และลดลงรอยละ 1.8 เม่ือเปรียบเทียบกับกําไรเบือ้งตนในไตรมาสกอน เน่ืองดวย
คาเงินบาทที่แข็งข้ึน เปนผลใหตนทุนวตัถดุิบสูงข้ึน  ประกอบกับคาเส่ือมราคาสูงข้ึน
เน่ืองจากซ้ือเคร่ืองจักรมาเพ่ิมกําลังการผลิต กําไรเบื้องตนเฉพาะของบริษัท ไมตางจาก
งบการเงินรวมอยางเปนนัยสาํคญั เน่ืองจากโรงงานที่เทียนจินยังดาํเนินงานไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 
คาใชจายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมไตรมาสน้ีมี

จํานวน 51 ลานบาท และ 63ลานบาท หรืออัตรารอยละ 3.2 และ 4 ของยอดขาย
ตามลําดับ คาใชจายทั้งของบริษัทฯและงบการเงินรวม ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป
กอนจํานวน 18 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ มีผลเน่ืองจากการปรับปรุง
รายการตั้งสํารองเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในปกอน จํานวน 17 ลานบาท เพราะสามารถไดรับ
ชําระในไตรมาสน้ี เม่ือเทียบกับคาใชจายของไตรมาสสี่ปกอน คาใชจายทั้งของบริษัทฯ
และงบการเงินรวมลดลงเปนจํานวน 21 ลานบาท และ 19 ลานบาทตามลาํดบั 

 
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ไมรวมบริษัทยอยไตรมาสน้ี มีจํานวน 123 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 41 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 50 เม่ือเทียบกับยอดขายไตรมาส
เดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึนจากอตัรารอยละ 6.4 เปนอัตรารอยละ 7.9 ของยอดขาย 
เน่ืองจากยอดขายเพ่ิมข้ึน การปรับปรุงหน้ีเผ่ือสงสยัจะสูญ และ กําไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน กําไรสุทธิรวมของบริษัทฯในไตรมาสน้ี มีจํานวน 113 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 38 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 51 กําไร
สุทธิรวมในไตรมาสน้ี เม่ือเทียบกับยอดขายไตรมาสสี่ของปกอน ลดลงเปนจํานวน 8 
ลานบาท  เน่ืองจากการแข็งคาของเงินบาท มีผลใหยอดขายที่เปนเงินบาทลดลง 

 
ตารางเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน ไตรมาส 1 ป 2551 และ ป 2550 

 
งบการเงินรวมไตรมาส 

1 
งบการเงินเฉพาะของ
บริษัทไตรมาส 1 % 

หนวย :  ลานบาท 
ป 2551 
(ก) 

ป 2550 
(ข) 

ป 2551 
(ค) 

ป 2550 
(ง) ผลตาง 

 
  

 
  
 

 
 

= (ก)-(ข) 
   (ข) 

รายไดสุทธ ิ 1,579 1,270 1,567 1,272 24% 
      
ตนทุนขาย 1,431 1,133 1,424 1,134 26% 
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กําไรข้ันตน 148 137 143 138  8% 
      
คาใชจายจากการ
ดําเนินงาน 

 
(63) 

 
(73) (51) (69) (14)% 

      
กําไรจากการ
ดําเนินงาน 

85 64 
92 69 33% 

ดอกเบี้ยรับ (จาย) 
 

(2) 
 

(1) (2) (0) 200% 
กําไร(ขาดทุน)จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

 
15 

 
4 

 
15 

 
4 

 
275%  

รายได (คาใชจาย)มิใช
จากการดาํเนินงาน 

 
 

19 

 
 
9 22 10 111% 

กําไรสุทธกิอนภาษี 
 

117 
 

76 127 83 54% 

ภาษีเงินไดนิติบคุคล 
 

(4) 
 

(1) (4) (1) 
      

300% 

กําไรสุทธิหลังหักภาษี 
 

113 
 

75 123 82 51% 
 
 
เปรียบเทียบงบดุล ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังน้ี : 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของ

บริษัท  
หนวย :  ลานบาท 31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

     
สินทรัพยหมุนเวียน     
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 974 559 952  521 
    ลูกหน้ีการคา-สุทธ ิ 1,100 1,099 1,085  1,094  
    ลูกหน้ีการคา-บริษัทยอย 0 0 14 24 
    สินคาคงเหลือ – สุทธ ิ 1,341 1,155 1,312 1,133 
    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 41 22 35 19 
รวมสินทรัพยหมุนเวียนทั้งสิน้ 3,456 2,835 3,398 2,791 
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
    เงินกูยืมระยะสั้น 27 1 25 1 
    เจาหน้ีการคา 1,029 750 985 740 
    เจาหน้ีการคา – บริษัทยอย 158 148 181 156 
    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น / คาใชจาย
คางจาย 

240 246 228 233 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนทั้งสิ้น 1,454 1,145 1,419 1,130 
     
เงินทุนหมุนเวยีน 2,002 1,690 1,979 1,661 
     
     ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ และ
สินทรัพยอื่นๆ 

 
780 

 
791 

 
888 

 
899 

รวมสินทรัพยทัง้ส้ิน     
จัดหาเงินทุนโดย : 2,782 2,481 2,867 2,560 
    หน้ีสินระยะยาว 187 3 187 3 
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    สวนของผูถือหุน 2,595 2,478 2,680 2,557 

รวมการจัดหาเงินทุนระยะยาว
ทั้งส้ิน 

 
2,782 

 

 
2,481 

 
2,867 2,560 

 
ฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2551 มียอด

สินทรัพยหมุนเวียนรวมทั้งสิน้จํานวน 3,398 ลานบาท และ 3,456 ลานบาทตามลําดับ 
เพ่ิมข้ึนจากยอดสิ้นปกอนเปนจํานวน 607 ลานบาท และ 621ลานบาท ตามลําดบั ยอด
สินทรัพยหมุนเวียนของงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีเงินสดเพ่ิมข้ึนจํานวน 415 ลาน
บาทมีสินคาคงคลังเพ่ิมข้ึนจํานวน 186 ลานบาท และ สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึน
จํานวน 19 ลานบาท  เงินสดเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินงานเปนจํานวน 244 ลานบาท จาก
เงินกูระยะยาวจํานวน 200 ลานบาท และลดลงจํานวน  47 ลานบาทจากการซ้ือเคร่ืองจักร 

 
ยอดหน้ีสินรวมของบริษัทฯและงบการเงินรวม มีจํานวน 1,606 ลานบาท และ 

1,641 ลานบาท ตามลําดับ ยอดหน้ีสินงบการเงินรวมเพ่ิมข้ึนจากจํานวนหน้ีสินรวมของสิ้น
ปกอนจํานวน 494 ลานบาท เน่ืองดวยมีกูระยะยาวจํานวน 200 ลานบาท ในไตรมาสน้ี 
เพ่ือนํามาขยายกําลังผลติ และ เจาหน้ีการคาเพ่ิมข้ึนจํานวน 279 ลานบาท เน่ืองจากการ
ซ้ือวตัถดุิบเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับความตองการของลกูคาในไตรมาสหนา 

 
สวนของผูถอืหุนงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2551 มีจํานวน 2,595 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปกอนเปนจํานวน 116 ลานบาท เน่ืองจากผลกาํไรสุทธิจํานวน 113 ลาน
บาทเพ่ิมข้ึนจากผลประกอบการในไตรมาสน้ี และ เพ่ิมข้ึนจํานวน 3ลานบาทจากการแปลง
คาเงินสกลุอื่นเปนเงินสกุลบาทเม่ือมีการทาํงบการเงินรวม สวนของผูถือหุนงบการเงิน
เฉพาะในไตรมาสน้ีมีจํานวน 2,680 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปกอนเปนจํานวน 123 ลาน
บาท เน่ืองจากผลกาํไรสุทธจิากผลประกอบการของโรงงานในประเทศไทยในไตรมาสน้ี 
 
 
 
 

_____________________________ 
                (นายพงษศักดิ์  โลหทองคาํ) 
                   กรรมการผูจัดการ 


