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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป 2554 ผลประกอบการของบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) ไดรับผลกระทบจากปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดหลายดาน ทั้งจากเหตุการณสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในชวงเดือนเมษายน 2554 และเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในชวง
ไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณเปนสาเหตุใหการผลิตรถยนตในประเทศลดลง 

อยางไรก็ตามบริษทัฯ ยังคงมีผลประกอบการอยูในระดับที่นาพึงพอใจ โดยรายงานผลกําไรสุทธิ 130 ลานบาท ซึ่งเปน
ผลมาจากการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของ วัตถุดิบ คาแรง และคาใชจายโรงงาน ตลอดจนรายไดเสริมจาก
งานบริการ ซึ่งชวยเพ่ิมความมั่นคงของโครงสรางรายไดของบริษัท รายไดหลักยังคงเปนจากการผลิตและจําหนายหนังสําเร็จรูป
สําหรับใชในอุตสาหกรรมรถยนต เชน หนังสําหรับผลิตเบาะที่น่ัง หนังหุมพวงมาลัยรถยนต และหนังหุนกระปุกเกียร ใหแก
บริษัทผูผลิตรถยนตช้ันนําหลายแหง โดยมีโรงงานทั้งสิ้น 7 โรงงาน และมีสัดสวนการสงออกไปยังตางประเทศ (เฉพาะสงออก
โดยตรง) ในสัดสวนรอยละ 29  
  
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  
รายได 

รายไดรวมของบริษัท สามารถแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย รายไดจากการขายและการบริการ และรายไดอื่นๆ 
โดยรายไดจากการขายและการบริการของบริษัท สามารถแบงออกเปนรายไดจากการขายหนังผืนที่ตัดเปนช้ิน หนังผืนที่ตัดและ
เย็บขึ้นรูป หนังผืนที่ตัดและรอยเปนพวงมาลัยและกระปุกเกียร หนังผืนสําเร็จรูป รวมถึงงานบริการ สวนรายไดอื่น ๆ น้ัน
ประกอบดวย คาเชารับ คาสาธารณูปโภครับ และกําไรจากการจําหนายอุปกรณ เปนตน  

 
ในป 2554 บริษัทมีรายไดรวม 1,554 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 บริษัทมีรายไดรวม 1,848 ลานบาท บริษัทมียอด

รายไดรวมลดลง 294 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.91 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในชวงเดือนเมษายน 
2554 และเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในชวงไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 

 

                     ตารางแสดงแหลงท่ีมาของรายไดจากการขายและบริการแยกตามผลิตภัณฑ   

                (หนวย: ลานบาท) 
ป 2553 ป 2554 

รายไดจากการประกอบธุรกิจ 
รายได % รายได % 

หนังผืนที่ตัดเปนช้ิน 977 53% 698 45% 
หนังผืนที่ตัดและเย็บขึ้นรูป 594 32% 373 24% 

หนังผืนที่ตัดและรอยเปนพวงมาลัยและกระปุกเกียร 6 1% 3 1% 

หนังผืนสําเร็จรูป 48 3% 98 6% 
หนังพ้ืนและหนัง Wet Blue - - 199 13% 
งานบริการ 70 4% 92 6% 
ผลิตภัณฑอื่น ๆ 128 7% 78 5% 

รวม 1,823 100% 1,541 100% 
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เมื่อเทียบรายไดจากการขายและบริการแยกตามผลิตภัณฑจากตารางขางตน  จะเห็นไดวารายไดหลักยังคงมาจาก
รายไดจากหนังเบาะรถยนต(หนังผืนที่ตัดเปนช้ิน หนังผืนที่ตัดและเย็บขึ้นรูป และหนังผืนที่ตัดและรอยเปนพวงมาลัยและ
กระปุกเกียร) นอกจากน้ีในป 2554 ยังมีรายไดจากการขายหนังพ้ืนและหนัง Wet Blue เพ่ิมขึ้นมาจํานวนในสัดสวนรอยละ 13 ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ตองการจะกระจายแหลงที่มาของรายได 
 
คาใชจาย 
 ตนทุนขาย   

ในป 2554 บริษัทมีตนทุนขาย 1,222 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 ของยอดรายไดจากการขาย เปรียบเทียบกับป 2553 
บริษัทมีตนทุนการขาย 1,368 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75 ของยอดรายไดจากการขาย ซึ่งอัตรารอยละที่เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุมาจาก
ราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับผลผลิตที่ลดลงจึงเปนผลใหบริษัทไมมีการประหยัดจากขนาดการผลิต 

 
 คาใชจายในการขายและการบริหาร 

ในป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 102 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.57 ของรายไดรวม เปรียบเทียบ
กับป 2553 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.18 ของรายไดรวม ซึ่งอัตรารอยละที่เพ่ิมขึ้นมี
สาเหตุมาจากป 2554 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการสงออกมากขึ้นทําใหมีคาใชจายในการสงออกที่เพ่ิมขึ้น 

 
 คาใชจายทางการเงิน   
 คาใชจายทางการเงินของบริษัท ในป 2554 มีจํานวนเทากับ 35 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 5 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 16.7 เน่ืองมาจากแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และการกูเพ่ือมาลงทุนขยายกิจการของบริษัทฯในป 2554  
 
กําไรสุทธิ 
 สําหรับป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 130 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิ 273 ลานบาท กําไร
สุทธิลดลง 143 ลานบาทคิดเปนรอยละ 52.36 
 
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย  
 สินทรัพยหลักของบริษัท ประกอบดวย เงินสด ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา สินคาคงเหลือ และที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ โดยสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 มีมูลคาเทากับ 2,113 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 240 ลานบาท จากป 2553 คิด
เปนรอยละ 12.8 โดยมีปจจัยหลักจากการเพ่ิมขึ้นของสินคาคงเหลือและ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 
 สินคาคงเหลือสุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 สินคาคงเหลือสุทธิของบริษัทมีมูลคาเทากับ 731 ลานบาท เพ่ิมจากสิ้นป 2553 จํานวน 131 
ลานบาท โดยมีปจจัยหลักมาจากวัตถุดิบประเภทหนังดิบที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น เน่ืองมาจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในชวง
ไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ซึ่งทําใหยอดขายลดลง ประกอบกับสภาวะราคาหนังดิบในตลาดโลกที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น ทําให
บริษัทไดซื้อหนังดิบจํานวนมากในชวงราคาที่เหมาะสมเพ่ือเปนการบริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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ตารางแสดงรายละเอียดสวนประกอบของสินคาคงเหลือ 
                                (หนวย: ลานบาท) 

 2553 2554 
สินคาสําเร็จรูป 
งานระหวางทํา 
วัตถุดิบ 
วัสดุสิ้นเปลือง 
วัตถุดิบระหวางทาง 

130 
162 
217 

6 
86 

156 
437 

79 
5 

54 
รวม 601 731 

 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ  
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 บริษัทมีมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,189 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 เปน
จํานวน 148 ลานบาท เน่ืองจากมีลงทุนเพ่ือขยายกําลังการผลิต ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถรองรับยอดขายที่จะเพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายตัวสูตลาดใหม และชองทางการจําหนายใหมทั้งในและตางประเทศ  
  
หน้ีสิน  
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,422 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 เปนจํานวน 282 ลานบาท โดยการ
เพ่ิมขึ้นสอดคลองกับการลงทุนเพ่ือขยายกําลังการผลิต ซึ่งสงผลใหสัดสวนของหนี้สินตอทุน (“D/E ratio”) ของบริษัทในป 2554 
เพ่ิมขึ้นเปน 2.06 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ที่ 1.56 เทา  
   
สวนของผูถือหุน 
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเปนจํานวน 690 ลานบาท ลดลง 42 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการ
ดําเนินการท่ีมีกําไรสุทธิ 130 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 165 ลานบาท  
 
การวิเคราะหกระแสเงินสด 

ในป 2554 บริษัทมีกระแสเงินลดลงจํานวน 2 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 165 
ลานบาท และกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 105 ลานบาท และไดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 272 ลานบาท และจายเงินปนผล
เปนจํานวน 165 ลานบาท  
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 บริษัท จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด จํานวน 1,100,000 บาท โดยเปน
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท ทั้งจํานวน  ทั้งน้ี บริษัท ไมมีภาระคาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่ชําระ
ใหแกผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดแตอยางใด 


