
 

    

  

 

11 สงิหาคม 2563 

เรื�อง ชี 	แจงผลการดาํเนนิงานไตรมาส 2 ปี 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จํากดั (มหาชน) ขอเรียนชี 	แจงผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 ของบริษัทและบริษัท

ย่อย (กลุม่บริษัท) ตามงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ 	นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2563 ที�ผ่านการสอบทานแล้ว ปรากฎว่า
กลุ่มบริษัทมียอดขายรวมจํานวน 2,127.5 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 71.3 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2 ในปี 2562 ที�มี
ยอดขายจํานวน 2,992.8 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 159.0 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ�งผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ของปี 

2563 และปี 2562 ได้แสดงไว้ในตาราง สรุปได้ดงันี 	  

  
ไตรมาส2/63 

ไตรมาส

1/63 

% เปลี�ยนแปลง 

ไตรมาสก่อน 
ไตรมาส2/62 

% เปลี�ยนแปลง 

ช่วงเดยีวกบัปีก่อน  

 
[หน่วย: ล้านบาท ] 

 
 [2/63 และ 1/63]               [2/63 และ 2/62] 

 

 
อตัราแลกเปลี�ยน THB/USD 31.6345 31.1053 

 
31.3450 

  

  
  

    

 
รายได้จากการขาย    2,127.5 3,259.7 -34.7% 2,992.8 -28.9% 

 
[ รายได้จากการขาย, USD    $67.2 $104.8 -35.8% $95.5 -29.6% ] 

 
ต้นทนุขาย 1,740.9 2,477.7 

 
2,424.7 

  

 
อตัรากําไรขั �นต้น, (ร้อยละ)          18.17% 23.99% 

 
18.98% 

  

 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร    322.1 429.9 

 
415.5 

  

 
กําไรจากการดาํเนินงาน 129.7**   347.1*  -62.6%    210.6***  -38.4% 

 

 
กําไรสทุธิ 71.3 424.8 -83.2% 159.0 -55.1% 

 

  
3.35% 13.03% 

 
5.31% 

  
 

      [ หมายเหต ุ *   ไมร่วมผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

  **  ไมร่วมผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ และขาดทุนจากการด้อยคา่ 

*** ไมร่วมผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ และสํารองผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณ  ] 

รายได้ 

รายได้ขายรวมของกลุ่มในรูปเงินบาทสําหรับไตรมาส 2/63 มีจํานวน 2,127.5 ล้านบาท ซึ�งลดลงร้อยละ 34.7 จาก

ไตรมาสก่อน และ ร้อยละ 28.9 จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะที�ยอดขายในรูปเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 35.8 

จากไตรมาสก่อน และ ร้อยละ 29.6 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากวิกฤติเศรษฐกิจที�กระทบต่ออตุสาหกรรมยานยนต์

เนื�องมาจากการระบาดของโควิด-19 และมาตรการปิดประเทศ (Lock down) ในหลายประเทศที�บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู ่



 

สง่ผลให้คําสั�งซื 	อจากลกูค้าลดลงอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 42 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 37 จากช่วงเดียวกนัในปีก่อน (ตาราง

ที� 5) ในขณะที�การเบิกใช้สต๊อค consignment ก็น้อยลงเหลอืเพยีง 431.5 ล้านบาทในไตรมาส 2/63 ซึ�งเท่ากับลดลงไปถึงร้อย
ละ 50 จากไตรมาสที�แล้ว และร้อยละ 43 จากช่วงเดียวกันในปีก่อน (ตารางที� 3) ทั 	งนี 	 การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราตา่งประเทศได้สง่ผลกระทบไม่มากนกัต่อการรับรู้รายได้ในรูปเงินบาทในไตรมาสนี 	 (ตารางที� 1)  

เพื�อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาของโควิด-19 ในไตรมาส 2/63 เคซีอีได้ปิดการดําเนินงานชั�วคราวของโรงงานผลิต 
PCB แหง่หนึ�ง (KCE International) และมีมาตรการลดจํานวนพนกังานลง รวมทั 	งลดเวลาการทํางานเหลือ 2 สปัดาห์ในหนึ�ง
เดือน เพื�อให้สอดคล้องกบัระดบักําลงัการผลิตที�ตํ�าลง นอกจากนั 	น ยงัมีการตดัค่าใช้จ่ายต่างๆ ในทกุส่วนงาน ชะลอแผนการ

ลงทนุ และสาํรองเงินสดไว้อย่างเพยีงพอเพื�อรักษาสถานะทางการเงินให้มั�นคงในช่วงวิกฤติ 

ต้นทุนขายและกาํไรขั �นต้น 

อตัรากําไรขั 	นต้นในไตรมาส 2/63 ปรับตวัลดลงมาอยู่ที�ร้อยละ 18.17 ต่อยอดขาย ซึ�งลดลงเมื�อเทียบกับไตรมาสก่อน

และช่วงเดียวกันในปีก่อนหลงัจากที�โรงงานใหม่ของเคซีอี ลดกําลงัการผลิตลงจนใกล้จุดคุ้มทนุในไตรมาสนี 	 อย่างไรก็ตาม 

ค่าเงินบาทที�อ่อนคา่ลง และทองแดงที�ใช้ในการผลิตที�มีราคาตํ�าลง (ตารางที� 2) ก็มสีว่นช่วยทําให้ต้นทนุขายตํ�าลงด้วย  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2/63 มีจํานวน 322.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.13 ต่อยอดขาย ซึ�ง
มีจํานวนลดลงจาก 415.5 ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่าขนสง่ และค่านายหน้า มีจํานวน

น้อยลงตามสดัสว่นของยอดขายที�ลดตํ�าลง ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารโดยรวมก็มีจํานวนลดลง ซึ�งโดยหลกัเป็นผลจากมาตรการ

ต่างๆ ที�ได้ดําเนินการ เช่น การลดจํานวนพนกังาน การลดชั�วโมงการทํางานและการทํางานล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
พนกังานอื�นๆ รวมทั 	ง การปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในทุกส่วนงาน ในขณะเดียวกัน ก็มีค่าใช้จ่ายบริหารที�เพิ�มขึ 	นจากการปิด
โรงงาน KCEI ซึ�งได้แก่ การจ่ายค่าชดเชยแรงงาน ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 	นเมื�อปิดสายการผลติ และค่าเสื�อมราคาเครื�องจกัรที�หยดุ
การใช้งาน ซึ�งถกูโอนจากต้นทนุมาเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร นอกจากนั 	น ในไตรมาส 2/63 กลุม่บริษัทได้เริ�มการตั 	งด้อยค่าจํานวน 

56.5 ล้านบาท สาํหรับเครื�องจกัรที�ไม่ได้ใช้ในการผลติซึ�งอยู่ภายใต้บตัรสง่เสริมการลงทนุที�ได้สิ 	นสดุแล้วด้วย 

กาํไรสุทธิ 

กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม จํานวน 71.3 ล้านบาท ในไตรมาส 2/63 ซึ�งลดลง ร้อยละ 83.2 จากไตร

มาสที�ผ่านมา และร้อยละ 55.1 เมื�อเทยีบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน ในขณะที�มีกําไรจากการดาํเนนิงาน จํานวน 129.7 ล้านบาท 

(ไม่รวมกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน และขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิ) ซึ�งลดลงร้อยละ 62.6 จากไตรมาสที�ผ่านมา และร้อย
ละ 38.4 เมื�อเทยีบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน 

ผลการดําเนินงานที�ลดลงอยา่งมากในไตรมาส 2/63 นั 	น เป็นผลกระทบจากโควิด-19 ซึ�งทําให้รายได้ขายลดลง ต้นทนุ

ขายสงูขึ 	น และอตัรากําไรขั 	นต้นตํ�าลง สง่ผลให้กําไรต่อหุ้นขั 	นพื 	นฐานเทา่กบั 0.06 บาทต่อหุ้น ในไตรมาสองของปี 2563  

อย่างไรก็ตาม ในครึ�งปีแรกของปี 2563 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิรวม 496.2 ล้านบาท เทียบกบักําไรสทุธิ 427.6 ล้าน

บาท ในครึ�งปีแรกของปี 2562 เท่ากับมีกําไรเพิ�มขึ 	นถึงร้อยละ 16.0 จากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยมีกําไรต่อหุ้นขั 	นพื 	นฐาน
เท่ากบั 0.42 บาทต่อหุ้น สาํหรับช่วงหกเดือนแรกของปี 2563 



 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2563 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์ทั 	งสิ 	น 17,369 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียน 7,780 

ล้านบาท ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ 8,516 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 241 ล้านบาท สินทรัพย์ต้นทนุของสญัญา 361 

ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 160 ล้านบาท ค่าความนิยม 153 ล้านบาท เงินลงทนุในบริษัทร่วม 24 ล้านบาท 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 89 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�นๆ จํานวน 43 ล้านบาท  

ทั 	งนี 	 สินทรัพย์รวมมีมลูค่าเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 	น 868 ล้านบาท จาก 16,501 ล้านบาท ณ ปลายปี 2562 โดยหลกัมา

จากเงินสดเพิ�มขึ 	น 1,520 ล้านบาท จากการสํารองสภาพคล่อง ลกูหนี 	การค้าและลกูหนี 	หมนุเวียนอื�นลดลง 562 ล้านบาท 

สนิค้าคงเหลอืเพิ�มขึ 	น 170 ล้านบาท สนิทรัพย์ต้นทนุของสญัญาเพิ�มขึ 	น 129 ล้านบาท สว่นรายการ ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ มี

มลูค่าลดลง 402 ล้านบาท  

หนี �สิน 

หนี 	สนิรวมมีมลูค่าเพิ�มชึ 	นจาก 4,739 ล้านบาท ณ สิ 	นปี 2562 เป็น 5,574 ล้านบาท ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2563 โดย

เงินกู้ยืมระยะสั 	นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ 	น 1,445 ล้านบาท จากมาตรการเสริมสภาพคล่องช่วงวิกฤติ สว่นเจ้าหนี 	การค้าและ
เจ้าหนี 	หมนุเวียนอื�น มีจํานวนลดลง 650 ล้านบาท โดยสอดคล้องกบัธุรกิจที�น้อยลง  

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2563 อตัราส่วนหนี 	สินต่อทนุ (เฉพาะหนี 	สินที�มีดอกเบี 	ย) ปรับตวัสงูขึ 	น จาก 0.16 เท่า มาเป็น 

0.30 เท่า เพราะหนี 	สนิเพิ�มขึ 	นมาก ในขณะที�สว่นของผู้ถือหุ้นเพิ�มขึ 	นเลก็น้อย 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2563 สว่นของผู้ถือหุ้นมมีลูคา่ทั 	งสิ 	น 11,795 ล้านบาท เพิ�มขึ 	น 34 ล้านบาท ซึ�งมาจากผลกําไร

จากการดําเนินงานของงวดปัจจุบนั และการจ่ายเงินปันผล 

วิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

ตารางที� 1:  อตัราแลกเปลี�ยนเงนิสกลุต่างประเทศและยอดขายในสกุลเงนิต่างประเทศ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 

ไตรมาส 2/63 
 

ไตรมาส 1/63 
 

เปลี�ยนแปลง 

ไตรมาสก่อน  
ไตรมาส 2/62 

 

เปลี�ยนแปลง 

ช่วงเดียวกบัปีก่อน 

สกลุเงิน อตัรา ขาย 
 

อตัรา ขาย 
 

% 
(ขาดทนุ) 

ลบ.  
อตัรา ขาย 

 
% 

(ขาดทนุ) 

ลบ. 

USD 31.6345 $44.54 
 

31.1053 $74.43 
 

  1.7    23.57 
 

31.3450 $69.99 
 

0.9 12.89 

EUR 34.5529   €5.64 
 

34.1773   €9.42 
 

  1.1     2.12 
 

35.0563 €9.72 
 

(1.4)   (2.84) 

JPY 29.0865   ¥0.02 
 

  -     - 
 

  -     - 
 

  -     - 
 

-   - 

CNY 4.4163   ¥9.40 
 

4.4116   ¥7.98 
 

  0.1    0.04 
 

4.5509 ¥8.47 
 

(3.0)   (1.26) 

รวมผลกระทบ 
      

     25.73  
 

    
 

   8.79 

 

 

 

 



 

ตารางที� 2:  ราคาและปริมาณการซื �อวัตถุดิบ 
 

  ไตรมาส 2/63  ไตรมาส 1/63  
ผลกระทบ 

ไตรมาสก่อน 
 ไตรมาส 2/62  

ผลกระทบ 

ช่วงเดียวกบัปีก่อน 

   
ราคา/

หนว่ย 
ปริมาณ  

ราคา/

หนว่ย 
ปริมาณ  % 

พนั

เหรียญ 
 

ราคา/

หนว่ย 
ปริมาณ  % 

พนั

เหรียญ 

Copper Foil  

(เคซีอ)ี 
กก. $9.12 323,725   $9.51  361,478    (4.12)  (126.93)  $9.89 285,175    (7.77) (248.85) 

Copper Foil 

(ไทยลามิเนต) 
กก $9.34 455,499  $9.33  653,817    0.18        7.61  $9.67 430,240    (3.35) (147.54) 

Copper Anode 
 

กก $5.65 292,000  $6.48  425,000  (12.70)  (240.12)  $6.81 332,000  (16.97) (337.42) 

Fiber glass 
 

เมตร $0.59 1,802,737  $0.58  4,331,001    1.59     16.75  $0.66 3,873,874     (9.60) (113.45) 

     รวม US$ (342.69)  รวม US$ (847.26) 

 

ตารางที� 3:  การขาย Consignment 

 

   

(หน่วย : ล้านบาท) 

   ไตรมาส 2/63   ไตรมาส 2/62 

 

 
เตมิสต๊อค เบิกใช้ 

รายได้ที�ยงั

ไม่รับรู้  
เติมสต๊อค เบิกใช้ 

รายได้ที�ยงั

ไม่รับรู้  

เมษายน 224.9   97.6 
  

270.3 255.0 
  

พฤษภาคม 126.0   96.1 
  

276.7 269.0 
  

มิถนุายน 120.0 237.8 
  

265.9 236.0 
  

รวม 470.9 431.5 39.4 
 

812.9 760.0 52.9 
 

 

ตารางที� 4:  ยอดขายและปริมาณขายตามภมิูศาสตร์ (เฉพาะ PCB @ ราคา Factory price)  

        % เพิ�ม/(ลด) 

        เทียบกับปีก่อน ไตรมาสก่อน 

  ไตรมาส2/62 ไตรมาส3/62 ไตรมาส4/62 ปี 2562 ไตรมาส1/63 ไตรมาส2/63 2'63 / 2'62 2'63 / 1'63 

ยโุรป ขาย-USD 46,911,973 48,227,557 47,249,824 191,680,516  50,309,931   26,111,790    

 ปริมาณ-ตารางฟุต 3,754,761 3,668,200 3,629,523 14,916,440  3,974,969   1,975,239  (47.39) (50.31) 

อเมริกา ขาย-USD 17,525,709 20,610,785 15,577,947 70,317,402  20,031,233   11,339,764    

 ปริมาณ-ตารางฟุต 1,455,111 1,634,305 1,264,631 5,784,321  1,673,992   889,194  (38.89) (46.88) 

เอเซีย ขาย-USD 6,723,753 7,796,395 7,711,365 29,714,837  8,174,843   6,153,770    

 ปริมาณ-ตารางฟุต 515,794 581,433 544,734 2,209,937  582,794   425,508  (17.50) (26.99) 

จีน ขาย-USD 10,284,849 10,000,244 10,444,313 39,733,150  8,816,259   6,867,450    

 ปริมาณ-ตารางฟุต 795,076 790,305 852,271 3,136,089  736,956   576,081  (27.54) (21.83) 

ไทย ขาย-USD 7,119,307 7,523,765 7,412,350 29,472,370  8,701,827   4,756,720    

 ปริมาณ-ตารางฟุต 674,096 699,108 682,821 2,761,974  874,567   445,664  (33.89) (49.04) 

รวม ขาย-USD 88,565,592 94,158,746 88,395,798 360,918,275  96,034,092   55,229,495  (37.64) (42.49) 

 ปริมาณ-ตารางฟุต 7,194,837 7,373,351 6,973,980 28,808,762  7,843,278   4,311,686  (40.07) (45.03) 



 

ตารางที� 5:  ยอดขายและปริมาณขายตามประเภทผลิตภณัฑ์ (เฉพาะ PCB @ ราคา Factory price) 

        % เพิ�ม/(ลด) 

        เทียบกับปีก่อน ไตรมาสก่อน 

PD-Mix   ไตรมาส2/62 ไตรมาส3/62 ไตรมาส4/62 ปี 2562 ไตรมาส1/63 ไตรมาส2/63 2'63 / 2'62 2'63 / 1'63 

02 ขาย-USD 13,026,667 12,913,836 11,155,407 50,195,860 13,631,771 6,227,641 (52.19) (54.32) 

  ปริมาณ-ตารางฟุต 1,527,002 1,497,208 1,286,388 5,840,630 1,611,007 745,892 (51.15) (53.71) 

04 ขาย-USD 42,626,341 43,574,404 40,731,172 169,744,455 44,372,295 23,838,942 (44.07) (46.28) 

  ปริมาณ-ตารางฟุต 3,772,163 3,796,810 3,611,860 14,925,906 3,956,494 2,099,945 (44.33) (46.92) 

06 + ขาย-USD 24,418,014 25,812,547 25,141,016 100,585,888 26,504,582 14,746,207 (36.61) (44.36) 

  ปริมาณ-ตารางฟุต 1,488,373 1,579,335 1,559,294 6,196,612 1,701,166 936,955 (37.05) (44.92) 

Special ขาย-USD 8,494,569 11,857,959 11,368,204 40,392,073 11,525,444 10,416,705 22.63 (9.62) 

  ปริมาณ-ตารางฟุต 407,299 499,998 516,438 1,845,614 574,611 528,893 29.85 (7.96) 

ขาย-USD 88,565,592 94,158,746 88,395,798 360,918,276 96,034,092 55,229,495 (37.64) (42.49) 

ปริมาณ-ตารางฟุต 7,194,837 7,373,351 6,973,980 28,808,762 7,843,278 4,311,686 (40.07) (45.03) 

 

 

ตารางที� 6: กาํลงัการผลิตของเคซีอ ี(โรงงานใหม่) 

ไตรมาส 1-4/63 (แผน)   1.75 ล้าน ตารางฟตุ ต่อเดือน 

 

ตารางที� 7: รายจ่ายลงทุน 

 งบประมาณลงทนุ - ปี 2563   200.0 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายลงทนุจริง ในครึ�งปีแรกของปี 2563 106.9 ล้านบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 (นางวรลกัษณ์ องค์โฆษิต) 

รองประธานกรรมการบริหาร  

 


