
                                                                                 
 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

 ในรอบปี 2555 ผลประกอบการของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีผลประกอบการอยูใ่นระดบั

ท่ีน่าพึงพอใจ โดยรายงานผลกาํไรสุทธิ 250  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและการบริหารตน้ทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของ วตัถุดิบ ค่าแรง และค่าใชจ่้ายโรงงาน ตลอดจนรายไดเ้สริมจากงานบริการ ซ่ึงช่วยเพ่ิมความมัน่คง

ของโครงสร้างรายไดข้องบริษทั รายไดห้ลกัยงัคงเป็นจากการผลิตและจาํหน่ายหนงัสาํเร็จรูปสาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนต ์

เช่น หนงัสาํหรับผลิตเบาะท่ีนัง่ หนงัหุ้มพวงมาลยัรถยนต ์และหนงัหุ้มกระปุกเกียร์ ให้แก่บริษทัผูผ้ลิตรถยนตช์ั้นนาํหลายแห่ง 

โดยมีโรงงานทั้งส้ิน 7 โรงงาน และมีสัดส่วนการส่งออกไปยงัต่างประเทศ (เฉพาะส่งออกโดยตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 16 

  

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน  

รายได้ 

รายไดร้วมของบริษทั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและการบริการ และรายไดอ่ื้นๆ 

โดยรายไดจ้ากการขายและการบริการของบริษทั สามารถแบ่งออกเป็นรายไดจ้ากการขายหนงัผืนท่ีตดัเป็นช้ิน หนงัผนืท่ีตดัและ

เยบ็ข้ึนรูป หนงัผนืท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและกระปุกเกียร์ หนงัผนืสาํเร็จรูป รวมถึงงานบริการ ส่วนรายไดอ่ื้น ๆ นั้น

ประกอบดว้ย ค่าเช่ารับ ค่าสาธารณูปโภครับ และกาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ เป็นตน้  

 

ในปี 2555 บริษทัมีรายไดร้วม 1,916 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2554 บริษทัมีรายไดร้วม 1,560 ลา้นบาท บริษทัมียอด

รายไดเ้พิ่มข้ึน 356 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.83 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากในปี 2554 มีเหตุการณ์สึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่นในช่วง

เดือนเมษายน 2554 และเหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 ซ่ึงทั้ง 2 เหตุการณ์เป็นสาเหตุใหก้ารผลิต

รถยนตใ์นประเทศลดลง ในขณะท่ีปี 2555 ประเทศไทยมีการผลิตรถยนตสู์งท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ 

                      

ตารางแสดงแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามผลิตภณัฑ ์  

                (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้จากการประกอบธุรกจิ 
ปี 2554 ปี 2555 

รายได้ % รายได้ % 

หนงัผนืท่ีตดัเป็นช้ิน 698 45% 968 51% 

หนงัผนืท่ีตดัและเยบ็ข้ึนรูป 373 24% 591 31% 

หนงัผนืท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและกระปุกเกียร์ 3 1% 11 1% 

หนงัผนืสาํเร็จรูป 98 6% 10 1% 

หนงัพ้ืนและหนงั Wet Blue 199 13% 87 5% 

งานบริการ 92 6% 180 10% 

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 78 5% 45 2% 

รวม 1,541 100% 1,892 100% 
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เม่ือเทียบรายไดจ้ากการขายและบริการแยกตามผลิตภณัฑจ์ากตารางขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่รายไดห้ลกัยงัคงมาจาก

รายไดจ้ากหนงัเบาะรถยนต(์หนงัผนืท่ีตดัเป็นช้ิน หนงัผนืท่ีตดัและเยบ็ข้ึนรูป และหนงัผนืท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและ

กระปุกเกียร์)  

 

ค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขาย   

ในปี 2555 บริษทัมีตน้ทุนขาย 1,465 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของยอดรายไดจ้ากการขาย เปรียบเทียบกบัปี 2554 

บริษัทมีต้นทุนการขาย 1,209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของยอดรายได้จากการขาย ซ่ึงอัตราร้อยละท่ีลดลงเกิดจาก

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีดีของบริษทั และเกิดจากการประหยดัจากขนาดการผลิต 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ในปี 2555 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 109 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของรายไดร้วม เปรียบเทียบกบั

ปี 2554 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 103 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของรายไดร้วม 2555 บริษทัมีสัดส่วนค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหารลดลง ซ่ึงเป็นผลจากการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ   

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทั ในปี 2555 มีจาํนวนเท่ากบั 48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 13 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 37 เน่ืองมาจากปี 2555 มีการกูเ้งินกูร้ะยะยาวเพ่ือมาลงทุนขยายกิจการของบริษทัฯ มากข้ึน 

 

กาํไรสุทธิ 

 สาํหรับปี 2555 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 250 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2554 ซ่ึงบริษทัมีกาํไรสุทธิ 148 ลา้นบาท กาํไร

สุทธิเพิ่มข้ึน 102 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 69 

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์  

 สินทรัพยห์ลกัของบริษทั ประกอบดว้ย เงินสด ลกูหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ สินคา้คงเหลือ และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ โดยสินทรัพยร์วมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 มีมูลค่าเท่ากบั 2,255 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 109 ลา้นบาท จากปี 2554 คิด

เป็นร้อยละ 5.1 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 31 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 

2554 จาํนวน 19 ลา้นบาท เน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

 

 ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 282 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2554 จาํนวน 131 

ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 เกิดเหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ ทาํให้ยอดขาย

ในช่วงดงักล่าวลดลงมากเป็นสาเหตุใหย้อกลกูหน้ี ณ 31 ธ.ค. 2554 ลดลงมากเช่นกนั 
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 สินค้าคงเหลอืสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 725 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2554 จาํนวน 46

ลา้นบาท โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

  

หนีสิ้น  

 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,354 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2554 เป็นจาํนวน 83 ลา้นบาท โดยมีปัจจยั

หลกัคือ ในปี 2555 บริษทัมีนโยบายลดปริมาณสินคา้คงเหลือ ทาํใหใ้ชเ้งินกูห้มุนเวยีนเพ่ือใชใ้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบลดลง 

   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 901 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 192 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ดาํเนินการท่ีมีกาํไรสุทธิ 250 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 58 ลา้นบาท  

 

การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

ในปี 2555 บริษทัมีกระแสเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 19  ลา้นบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน -

310 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 118 ลา้นบาท และเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน ( ชาํระหน้ี

เงินกยูมื)จาํนวน 115 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 58 ลา้นบาท  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานเอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั จาํนวน 1,530,000 บาท โดยเป็น

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งจาํนวน  ทั้งน้ี บริษทั ไม่มีภาระค่าบริการอ่ืน (Non-

Audit Fee) ท่ีชาํระใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี

และสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัแต่อยา่งใด 
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