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28 กุมภาพันธ 2551 
รายงานของกรรมการผูจัดการ 

  ผลการดําเนินงานของไตรมาส 4 และ ป 2550  
 

ผลประกอบการรวมในไตรมาสนี้นับวาเปนไตรมาสท่ีมียอดขายสูงสุดโดยมีมูลคา 48 ลานเหรียญสหรัฐ 
หรือ มีมูลคาเทากับ 1,626 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปกอน และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสกอนของปนี้ ตามมูลคายอดขายท่ีเปนเงินเหรียญสหรัฐ 
ยอดขายรวมท้ังป 2550 มีมูลคา 169 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ มีมูลคาเทากับ 5,820 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนอัตรา
รอยละ 25 เมื่อเทียบกับยอดขายป 2549 ท่ีมีจํานวน 135 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ มีมูลคาเทากับ 5,104 ลาน
บาท  ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจากปกอนเมื่อคํานวณเปนคาเงินบาทจะมีอัตราเพิ่มขึ้นพียงรอยละ 14 เนื่องจากเงินบาท
มีคาแข็งขึ้นรอยละ 9 (อัตราเฉล่ีย 2549 : 37.71 บาท เทียบกับ ป 2550 :  34.38 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ ) 
ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตองการของลูกคาท่ีเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล ความตองการของลูกคาในยุโรปยังคงมี
สูงอยางตอเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯไดเพิ่มกําลังผลิตเพื่อรองรับการเติบโตนี้ 

 
อัตรากําไรเบ้ืองตนรวมของบริษัทฯในไตรมาสนี้ มีจํานวน 184 ลานบาท หรือ รอยละ 11 ของรายได เพิ่ม

จากกําไรเบ้ืองตนในไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 26 ลานบาท กําไรเบ้ืองตนรวมของป 2550 มีจํานวน 
634.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนจํานวน 137 ลานบาท หรือ รอยละ 29 เนื่องจากมียอดขายสูงขึ้น ท้ัง
ประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนคงท่ีเพิ่มขึ้น กําไรเบ้ืองตนเฉพาะของบริษัท ไมตางจากงบการเงินรวมอยาง
เปนนัยสําคัญ เนื่องจากโรงงานท่ีเทียนจินยังดําเนินงานไมเต็มประสิทธิภาพ 

 
คาใชจายในการขายและการบริหารเฉพาะของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมไตรมาสนี้มีจํานวน 71 ลาน

บาท และ 82 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 4 และ 5 ของยอดขายตามลําดับ คาใชจายของงบการเงินรวม เมื่อ
เทียบกับคาใชจายของไตรมาสเดียวกันในปกอน เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 4.6 ลานบาท คาใชจายในการขายและการ
บริหารเฉพาะของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมของปนี้ มีจํานวน 284.8 ลานบาท และ 308.8 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาใชจายของปกอนซ่ึงมีจํานวน 222 ลานบาท และ 242.2 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นเปน
จํานวน  62.8 ลานบาท และ 66.6 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯไดเพิ่มจํานวนพนักงานสําหรับหนวยงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑและธุรกิจ อีกท้ังต้ังสํารองเผ่ือสินคาลาสมัย  สํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะศูนย และ  สํารอง
เครื่องจักรลาสมัย เพิ่มขึ้น  

 
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ไมรวมบริษัทยอยไตรมาสนี้ มีจํานวน 124.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 26 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน กําไรสุทธิของบริษัทฯปนี้ มีจํานวน 438.9 
ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 114.7 ลานบาท เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิของปกอน เนื่องจากมีรายไดเพิ่มขึ้น และ 
มีกําไรจากการขายเครื่องจักรใหบริษัทยอย อีกท้ังมีประสิทธิภาพในการบริหารตนทุน กําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ
ไตรมาสนี้ มีจํานวน 120.7ลานบาท สูงกวากําไรสุทธิรวมในไตรมาสกอนของปนี้ และ ไตรมาสเดียวกันของป
กอน จํานวน 15 ลานบาท และ 33.7 ลานบาท กําไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ปนี้ มีจํานวน 384 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน เพิ่มขึ้นจํานวน 89 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 30 เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น 

 
เนื่องดวยประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 บริษัทฯได

เปล่ียนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากวิธีสวน
ไดเสียเปนวิธีราคาทุน ซ่ึงบริษัทฯไดใชนโยบายบัญชีตามมาตรฐานฉบับใหมนี้ในป 2550 และไดปรับปรุงผล
ขาดทุนของบริษัทยอยยอนหลัง ต้ังแตไตรมาสสามป 2548 จนถึงไตรมาสส่ีป 2549 จํานวน 33 ลานบาท มีผล
ทําใหกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ส้ินสุด ณ ส้ินป 2549 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 31 ลานบาท บริษัทฯได
ต้ังสํารองการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 7 ลานบาท 

 
อนึ่งการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลเฉพาะรายการบัญชีท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนใน

บริษัทยอยในงบเฉพาะของบริษัทฯเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมหรือการดําเนินธุรกิจแตอยางใด  
ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไมไดเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลซึ่งจายท่ีอัตราประมาณรอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ผลการดําเนินงานของบริษัท และ บริษัทยอยรวมท้ังหมด 

  
ผลกําไรจากงบการเงินรวมของบริษัทฯกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได (EBIT) และ กอนหัก

ดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายของสินทรัพย (EBITDA) ในปนี้มีจํานวน 325.7 ลาน
บาท และ 582.6 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน เพิ่มขึ้น ในอัตรารอยละ 27.5 และ 39 ตามลําดับ 
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                ตารางเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน ป 2550 และ ป 2549 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

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

 
    = (ก)-(ข) 

   (ข) 
รายไดสุทธิ 5,820 5,104 5,785 5,137 14% 
      
ตนทุนขาย 5,185 4,611 5,155 4,640 12% 

      
กําไรข้ันตน 635 493 630 497  29% 
      

คาใชจายจากการ
ดําเนินงาน 

 
(309) (238) (285) (222) 30% 

      

กําไรจากการ
ดําเนินงาน 326 255 345 275 28% 
ดอกเบ้ียรับ (จาย)  

4 (4) 8 (1) N/A 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปล่ียน 

 
32 20 31 20 600%  

รายได (คาใชจาย)มิใช
จากการดําเนินงาน 

 
 

35 31 68 37 13% 

กําไรสุทธิกอนภาษี 

 
397 

 
        302 452 

 
331 31% 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล  
(13) (7) (13) (7) 

      
86% 

กําไรสุทธิหลังหักภาษี 
 

384 295 439 324 30% 
 
                           เปรียบเทียบงบดุล ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ดังน้ี : 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท  
หนวย :  ลานบาท 31 ธันวาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
31 ธันวาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
      
สินทรัพยหมุนเวียน      
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 559 39  521  31  
    ลูกหนี้การคา-สุทธิ 1,099 1,079 1,094  1,071   
    ลูกหนี้การคา-บริษัทยอย 0 0 24 38  
    สินคาคงเหลือ – สุทธิ 1,155 1,295 1,133 1,259  
    สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 22 25 19 25  
รวมสินทรัพยหมุนเวียนท้ังส้ิน 2,835 2,438 2,791 2,424  
      
หน้ีสินหมุนเวียน      

    เงินกูยืมระยะส้ัน 0 67 0 66  

    เจาหนี้การคา 869 768 859 766  

    เจาหนี้การคา – บริษัทยอย 148 0 156 3  

    หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน / คาใชจายคาง
จาย 

128 114 115 109 
 

รวมหนี้สินหมุนเวียนท้ังส้ิน 1,145 949 1,130 944  
      
เงินทุนหมุนเวียน 1,690 1,489 1,661 1,480  
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     ท่ีดิน, อาคาร, อุปกรณ       

     และสินทรัพยอ่ืนๆ 791 688 899 726  
รวมสินทรัพยท้ังส้ิน 2,481 2,177 2,560 2,206  

      

จัดหาเงินทุนโดย :      

หนี้สินระยะยาว 3 21 3 21  

สวนของผูถือหุน 
2,478 2,156 2,557 2,185  

รวมการจัดหาเงินทุนระยะยาวท้ังส้ิน 
2,481 

 
2,177 2,560 2,206  

 
ฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 มียอดสินทรัพยหมุนเวียนรวม

ท้ังส้ินจํานวน 2,791 ลานบาท และ 2,835 ลานบาทตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากยอดส้ินปกอนเปนจํานวน 367 ลาน
บาท และ 397 ลานบาท ตามลําดับ ยอดสินทรัพยหมุนเวียนของงบการเงินเฉพาะและงบรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 490 ลานบาท และ 520 ลานบาทตามลําดับ โดยมี
สินคาคงคลังของงบการเงินเฉพาะและงบรวมของบริษัทฯลดลงเปนจํานวน 126 ลานบาท และ 140 ลานบาท 
เนื่องจากประสิทธิภาพการจัดการระบบโซอุปทาน 

 
งบกระแสเงินสดของบริษัทฯมีความแข็งแกรงอยางตอเนื่องสําหรับผลการดําเนินงานในปนี้ โดยมีเงินสด

สุทธิจากการดําเนินงาน สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ งบการเงินรวม จํานวน 785 ลานบาท และ 773 
ลานบาท ตามลําดับ และ เงินสดสุทธิหลังจากใชไปในกิจกรรมลงทุน สําหรับงบการเงินของบริษัท และ งบ
การเงินรวม จํานวน 601ลานบาท และ 624 ลานบาท 

  
ยอดหนี้สินรวมเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม มีจํานวน 1,133 ลานบาท และ 1,147 ลานบาท 

ตามลําดับ ยอดหนี้สินงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากจํานวนหนี้สินรวมของส้ินปกอนจํานวน 177 ลานบาท โดยมี
จํานวนลดลงเนื่องจากมีการชําระเงินกูระยะส้ันและเงินกูระยะยาวจํานวน 20 ลานบาท และ 60 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยมีเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 249 ลานบาท เนื่องจากซ้ือวัตถุดิบ และเครื่องจักร มารองรับ
ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น 

  
สวนของผูถือหุนงบการเงินรวม ณ  31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 2,479 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอนเปน

จํานวน 323 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสม จากผลกําไรสุทธิของปนี้จํานวน 384 ลานบาท และ 
เพิ่มขึ้นจํานวน 20 ลานบาท จากการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงาน (ESOP1 และ ESOP4) โดยไดมีการ
จายเงินปนผลจํานวน 87 ลานบาท ในไตรมาสสองปนี้ สวนของผูถือหุนงบการเงินเฉพาะในไตรมาสนี้มีจํานวน 
2,557 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปกอนเปนจํานวน 372 ลานบาท เนื่องจากผลกําไรสุทธิจากผลประกอบการของ
โรงงานในประเทศไทยในปนี้จํานวน 439 ลานบาท โดยลดลงเนื่องจากมีการจายเงินปนผลในปนี้ 
 
 
 
 

_____________________________ 
                (นายพงษศักด์ิ  โลหทองคํา) 
                    กรรมการผูจัดการ 


