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2 พฤศจกิายน 2550 
        รายงานของกรรมการผูจัดการ 
ผลการดําเนินงานของไตรมาส 3 ป 2550 

 
ผลประกอบการในไตรมาสน้ีมียอดขายงบการเงินรวมมูลคา 45.5 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือ มีมูลคาเทากับ 1,545ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 19 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน และเพิ่มข้ึนรอยละ 14 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสกอนของปน้ี ตามมูลคา
ยอดขายที่เปนเงินเหรียญสหรัฐ ยอดขายเติบโตตามมูลคายอดขายที่เปนเงินบาท เพิ่มข้ึนรอย
ละ 7 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปกอน และรอยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ยอดขายไตรมาสกอนของปน้ี ยอดขายเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความตองการของลกูคาที่เพิ่มข้ึนตาม
ฤดูกาล ความตองการของลูกคาในยุโรปยังคงมีสูงอยางตอเน่ือง ซึ่งบริษัทฯไดเพิ่มกําลังผลิต
เพื่อรองรับการเติบโตน้ี 

 
อัตรากําไรเบื้องตนรวมของบริษัทฯในไตรมาสน้ีรอยละ 11.6 ของรายได เพิ่มจากกําไร

เบื้องตนในไตรมาสเดียวกนัของปกอนที่รอยละ 1.7 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรเบื้องตนไตรมาส
กอนของปน้ีเพิ่มข้ึนรอยละ 1.8 ของรายได เน่ืองจากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโซอุป
ทาน และ คาเงินบาทที่แข็งข้ึนรอยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนของปน้ี (อัตราเฉลี่ย 
ไตรมาสสอง 2550 : 34.58 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ : ไตรมาสสามป 2550 :  33.95 บาท : 1 
เหรียญสหรัฐ ) อัตรากาํไรเบื้องตนของบริษัทฯในไตรมาสน้ีมีจํานวน 177 ลานบาท และ 
กําไรเบื้องตนจากงบการเงินรวมมีจํานวน 179 ลานบาท โดยรวมสวนกําไรเบื้องตนของ
โรงงานที่เทียนจิน  

 
คาใชจายในการขายและการบริหารเฉพาะของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมไตรมาสน้ีมี

จํานวน 89 ลานบาท และ 91ลานบาท หรืออัตรารอยละ 6 ของยอดขาย คาใชจายทั้งงบ
เฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม เมื่อเทียบกบัคาใชจายของไตรมาสกอน เพิ่มข้ึนเปน
จํานวน 33 ลานบาท และ 29 ลานบาทตามลําดับ เน่ืองจากบริษัทฯไดตั้งสํารองเผ่ือสินคา
ลาสมัย และ เผ่ือหน้ีศูนยเพิ่มข้ึน สําหรับลูกคาในยุโรปรายหน่ึงที่ยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศจีน คาใชจายสวนที่นอกเหนือจากทีก่ลาวมาแลว มีจํานวนใกลเคียงกับไตรมาสกอน 

 
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ไมรวมบริษัทยอยไตรมาสน้ี มีจํานวน 122 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน

จํานวน 31 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 34 เมื่อเทยีบกับยอดขายไตรมาสเดยีวกันของปกอน 
หรือเพิ่มข้ึนจากอตัรารอยละ 6 เปนอัตรารอยละ 8 ของยอดขาย เน่ืองจากรายไดอื่นๆเพิ่มข้ึน
จากการขายเครื่องจักรใหบริษัทยอย ทั้งมปีระสิทธิภาพในการบริหารตนทุนถึงแมจะมี
ยอดขายเพิ่มข้ึน กําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 106 ลานบาท สูงกวากําไรสุทธิรวมใน
ไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 21 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 25 กําไรสุทธิรวม
ของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนของปน้ี เพิ่มข้ึนจํานวน 23 ลานบาท 

 
เน่ืองดวยประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ที่ 44 บริษัทฯไดเปลีย่นนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ซึ่งบริษัทฯไดใชนโยบายบัญชี
ตามมาตรฐานฉบับใหมน้ีในป 2550 และไดปรับปรุงผลขาดทุนของบริษัทยอยยอนหลงั 
ตั้งแตไตรมาสสามป 2548 จนถึงไตรมาสสี่ป 2549 จํานวน 33 ลานบาท มีผลทําใหกําไร
สะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สิ้นสุด ณ สิ้นป 2549 เพิ่มข้ึนเปนจํานวน 31 ลานบาท 
บริษัทฯไดตั้งสํารองการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 7 ลานบาท 
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อน่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลเฉพาะรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบเฉพาะของบริษัทฯเทาน้ัน ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวม
หรือการดําเนินธุรกิจแตอยางใด  ดวยเหตุน้ีบริษัทฯจึงไมไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงิน
ปนผลซึ่งจายที่อัตราประมาณรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ทั้งน้ีข้ึนอยูกบัฐานะทางการเงิน 
แผนการลงทุน ผลการดําเนินงานของบริษัท และ บริษัทยอยรวมทั้งหมด 

  
ผลกําไรจากงบการเงินรวมของบริษัทฯกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (EBIT) 

และ กอนหักคาตัดจําหนายและคาเสื่อมราคาของสินทรัพย (EBITDA) ในไตรมาสน้ีมีจํานวน 
87 ลานบาท และ 170 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 21 และ 33 สําหรับผล
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (EBIT) และ กอนหักคาตดัจําหนายและคาเสื่อม
ราคาของสินทรัพย (EBITDA) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เพิ่มข้ึนใน
อัตรารอยละ 14 สําหรับ EBIT และ อตัรารอยละ 47 สําหรับ EBITDA  และ มี EBIT จํานวน 
224 ลานบาท EBITDA จาํนวน 414 ลานบาท สําหรับการดําเนินงาน 9 เดือน ในปน้ี 

 
ตารางเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน ไตรมาส 3 ป 2550 และ ป 2549 

 
งบการเงินรวมไตรมาส 3 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ไตรมาส 3 % 

หนวย :  ลานบาท 
ป 2550 (ก) ป 2549 

(ข) 
ป 2550 (ค) ป 2549 

(ง) ผลตาง 

     = (ก)-(ข) 
   (ข) 

รายไดสุทธิ 1,545 1,444 1,523 1,448 7% 
      
ตนทุนขาย 1,366 1,301 1,346 1,307 5% 

      
กําไรขั้นตน 179 143 177 141  2% 
      

คาใชจายจากการ
ดําเนินงาน 

(91) (67) (89) (60) 36% 

      
กําไรจากการ
ดําเนินงาน 

88 76 88 81 16% 

ดอกเบี้ยรับ (จาย)  
1 (2) 1 (0)  

กําไร(ขาดทุน)จาก
อัตราแลกเปลีย่น 

10 3 10 3 233%  

รายได (คาใชจาย)
มิใชจากการ
ดําเนินงาน 

 
 

11 8 27 10 38% 

กําไรสุทธิกอนภาษี 
 

110 
 

        85 126 
 

94 29% 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  
(4) (0) (4) (3) 

      
 

กําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี 

 
106 85 122 91 25% 
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เปรียบเทียบงบดุล ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้ : 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท  
หนวย :  ลานบาท 30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม 
2549 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

      
สินทรัพยหมุนเวียน      
    เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด 

509 39  455  31  

    ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 1,120 1,079 1,110  1,071   
    ลูกหน้ีการคา-บริษัทยอย 0 0 43 38  
    สินคาคงเหลือ – สุทธิ 1,337 1,295 1,318 1,259  
    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 26 25 23 25  
รวมสินทรัพยหมุนเวียนทั้งสิ้น 2,992 2,438 2,949 2,424  
      
หนี้สินหมุนเวียน      
    เงินกูยืมระยะสั้น 0 67 0 66  
    เจาหน้ีการคา 1,150 768 1,143 766  
    เจาหน้ีการคา – บริษัทยอย 0 0 6 3  
    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น / 
คาใชจายคางจาย 

194 114 181 109  

รวมหน้ีสินหมุนเวียนทั้งสิ้น 1,344 949 1,330 944  
      
เงินทุนหมุนเวียน 1,648 1,489 1,619 1,480  
      
     ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ       
     และสินทรัพยอื่นๆ 696 688 802 726  
รวมสินทรัพยทั้งส้ิน 2,344 2,177 2,421 2,206  
      
จัดหาเงินทุนโดย :      
หน้ีสินระยะยาว 3 21 3 21  
สวนของผูถือหุน 2,341 2,156 2,418 2,185  
รวมการจัดหาเงินทุนระยะยาว
ทั้งส้ิน 

 
2,344 

 

 
2,177 

 
2,421 

 
2,206 

 

 
ฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2550 มียอด

สินทรัพยหมุนเวียนรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,949 ลานบาท และ 2,992 ลานบาทตามลําดับ เพิ่มข้ึน
จากยอดสิ้นปกอนเปนจํานวน 525 ลานบาท และ 554 ลานบาท ตามลําดับ ยอดสินทรัพย
หมุนเวียนของงบการเงินรวมเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน 

 
งบกระแสเงินสดของบริษัทฯมีความแข็งแกรงอยางตอเน่ืองสําหรับผลการดําเนินงาน 9 

เดือนในปน้ี โดยมีเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ งบ
การเงินรวม จํานวน 657 ลานบาท และ 734 ลานบาท ตามลําดับ และ เงินสดสุทธิหลังจากใช
ไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับงบการเงินของบริษัท และ งบการเงินรวม จํานวน 577 ลานบาท 
และ 624 ลานบาท 

  
ยอดหน้ีสินรวมของบริษัทฯและงบการเงินรวม มีจํานวน 1,333 ลานบาท และ 1,347 

ลานบาท ตามลําดับ ยอดหน้ีสินงบการเงินรวมเพิ่มข้ึนจากจํานวนหน้ีสินรวมของสิ้นปกอน
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จํานวน 377 ลานบาท โดยมีจํานวนลดลงเน่ืองจากมีการชําระเงินกูระยะสัน้และเงินกูระยะยาว
จํานวน 20 ลานบาท และ 60 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีเจาหน้ีการคาเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 381 
ลานบาท เน่ืองจากซื้อวัตถุดิบมารองรับยอดขายที่เพิ่มข้ึน 

  
สวนของผูถือหุนงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2550 มีจํานวน 2,341 ลานบาท เพิ่มข้ึน

จากสิ้นปกอนเปนจํานวน 185 ลานบาท เน่ืองจากผลกําไรสุทธิสะสมของปน้ีจํานวน 263 ลาน
บาท และ เพิ่มข้ึนจํานวน 4 ลานบาทจากการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงาน (ESOP1) 
โดยไดมีการจายเงินปนผลจํานวน 87 ลานบาท ในไตรมาสสองปน้ี สวนของผูถือหุนงบการเงิน
เฉพาะในไตรมาสน้ีมีจํานวน 2,418 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากสิ้นปกอนเปนจํานวน 233 ลานบาท 
เน่ืองจากผลกําไรสุทธิจากผลประกอบการของโรงงานในประเทศไทยใน 9 เดือนปน้ีจํานวน 
315 ลานบาท โดยลดลงเน่ืองจากมีการจายเงินปนผลในปน้ี 
 
 
 
 

_____________________________ 
                (นายพงษศักดิ์  โลหทองคํา) 
                   กรรมการผูจดัการ 


