บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ประจำไตรมำสที่ 1/2562
ฐำนะทำงกำรเงิน
หน่ วย : ล้ ำนบำท

2562

2561

ณ 31 ธ.ค. 61

ณ 31 ธ.ค. 60

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของเจ้ ำของรวม

1,510.37
2,708.66
883.74
983.15
1,725.51

1,210.63
2,397.55
581.15
650.43
1,747.12

อัตรำส่ วน
อัตรำส่วนกำไรขันต้
้ น (%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่ำ)

2562

2561

(1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2561)

(1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560)

18.30
3.61
2.08
0.37

16.24
2.36
1.71
0.57

อัตรำส่วนกำไรขันต้
้ น (Gross Profit Ratio) ของไตรมำสที่ 1 ปี 2562 เพิ่มขึ ้น 2.06% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจำกอัตรำค่ำใช้ จ่ำยในกำรผลิตลดลง
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2562 เพิ่มขึ ้น 1.25% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำก
ผลประกอบกำรของบริ ษัทดีขึ ้น
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปี 2562 เพิ่มขึ ้น 0.37 เท่ำ เนื่องจำกเงินกู้ระยะสันลดลง
้
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2562 ลดลง 0.20 เท่ำ เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ให้ กับ
ธนำคำรพำณิชย์
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
ผลกำรดำเนินงำน
หน่ วย:ล้ ำนบำท
รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ อื่น
ต้ นทุนขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
ภำษี เงินได้ นิติบคุ คล
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ไตรมำส 1/62
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2561)

%ต่ อ
ยอดขำย

770.50
8.25
- 629.51
- 82.90
-0.53
- 2.79
63.02

100.00%
1.07%
-81.70%
-10.76%
-0.07%
-0.36%
8.18%

ไตรมำส 1/61
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560)

725.23
8.84
-607.43
-80.17
-3.44
-2.23
40.80

%ต่ อ
ยอดขำย
100.00%
1.22%
-83.76%
-11.05%
-0.47%
-0.31%
5.63%

รำยได้ จำกกำรขำยในไตรมำส 1/2562 เท่ำกับ 770.50 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ 45.27 ล้ ำนบำท หรื อ 6.24% เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกมีคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำมำกขึ ้น และมีงำนรุ่ นใหม่ ๆ ที่เพิ่มมำกขึ ้น
กำไรสุทธิ ของไตรมำส 1/2562 เท่ำกับ 63.02 ล้ ำนบำท สูงกว่ำกว่ำไตรมำส 1/2561 ที่มีกำไรสุทธิ 40.80 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้
22.22 ล้ ำนบำท ซึ่ง คิดเป็ น 54.46% เนื่ องจำกรำยได้ จ ำกกำรขำยเพิ่ มขึน้ และต้ น ทุน ขำยรวมลดลง เมื่อเปรี ย บเที ยบใน
ช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน เป็ นผลจำกควบคุมต้ นทุนกำรผลิต
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ตำ่ ง ๆ มีกำรเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสูต่ ลำดมำกขึ ้น คำดว่ำในปี 2562 นี ้ ตลำดรถยนต์และชิ ้นส่วนจะมี
ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อที่เพิ่มมำกขึ ้น จึงประเมินว่ำอุตสำหกรรมยำนยนต์น่ำจะเติบโตได้ มำกขึ ้นจำกปี ที่ผ่ำนมำ
ประเทศไทยมีศกั ยภำพที่จะเป็ นฐำนกำรผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนในภูมิภำค และรวมถึง เศรษฐกิจไทยมีกำรปรับตัวดีขึ ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปี ก่อน อย่ำงไรก็ดี นโยบำยและกำรสนับสนุนด้ ำนกำรลงทุนจำกภำครัฐบำลจะเป็ นปั จจัย
ที่สำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรลงทุนภำคเอกชน เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และรักษำกำรเป็ นฐำนกำรผลิตยำนยนต์และชิ ้นส่วน
ของโลก ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยในอนำคตต่อไป
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