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

คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ประจำไตรมำสที่ 3/2562
ฐำนะทำงกำรเงิน
หน่ วย : ล้ ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของเจ้ ำของรวม

2562

2561

ณ 30 มิ.ย. 62

ณ 30 มิ.ย. 61

1,098.61
2,294.03
620.82
694.39
1,599.64

อัตรำส่ วน
อัตรำส่วนกำไรขันต้
้ น (%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (%)
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่ำ)

1,404.41
2,578.58
891.29
957.33
1,621.25

2562

2561

(1 ต.ค. - 30 มิ.ย.. 2562)

(1 ต.ค. - 30 มิ.ย. 2561)

16.32
10.37
1.77
0.43

18.57
10.89
1.58
0.59

อัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้ น (Gross Profit Ratio) ของไตรมำสที่ 3 ปี 2562 ลดลง 2.25% จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำก
รำยได้ จำกกำรขำยที่ลดลง และมีต้นทุนในกำรซ่อมบำรุ งเครื่ องจักร ที่สูงขึ ้น
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2562 ลดลง 0.52% จำกช่วงเดียวกันของปี กอ่ น เนื่องจำกบริ ษัท
มีกำรจ่ำยเงินปั นผลมำกกว่ำปี กอ่ น 12.99 ล้ ำนบำท
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปี 2562 เพิ่มขึ ้น 0.19 เท่ำ เนื่องจำกเงินกู้ระยะสันลดลง
้
อัตรำส่วนหนี ้สิ นต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2562 ลดลง 0.16 เท่ำ เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรจ่ำยชำระคืนเงิ นกู้ให้ 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 จำ่ ยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้ นิติบคุ คล
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ไตรมำส 2/62
(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562)

%ต่ อ
ยอดขำย

742.57
7.02
-621.41
-80.69
-0.20
-2.0
45.29

100.00%
0.94%
-83.68%
-10.87%
-0.02%
-0.27%
6.10%

ไตรมำส 3/61

%ต่ อยอดขำย

(1 เม.ย.- 30 มิ.ย.
2561)

757.40
6.28
- 616.74
- 74.50
- 2.22
- 3.19
67.03

100.00%
0.83%
-81.43%
-9.84%
-0.29%
-0.42%
8.85%

รำยได้ จำกกำรขำยในไตรมำส 3/2562 เท่ำกับ 742.57 ล้ ำนบำท ลดลง 14.83 ล้ ำนบำท หรื อ 1.96% เกิดจำกรำยได้ จำกกำร
ขำยที่ลดลงและต้ นทุนสินค้ ำที่เพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี กอ่ น
กำไรสุทธิ ของไตรมำส 3/2562 เท่ำกับ 45.29 ล้ ำนบำท ลดลง 21.74 ล้ ำนบำท คิดเป็ น 32.43% เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมำส
3/2561 ที่มีกำไรสุทธิ 67.03 ล้ ำนบำท เนื่องมำจำกอัตรำต้ นทุนขำยเพิ่มขึน้ 2.25% และค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
เพิ่มขึ ้น 1.03% เมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงเวลำเดียวกันกับปี กอ่ น
ภำพรวมของตลำดรถยนต์ไทย คำดว่ำจะหดตัว 2% ถึง 5% เนื่องจำกหนี ้ครัวเรื อนของไทยยังอยูใ่ นระดับสูง ทำให้ ธนำคำรมี
นโยบำยกำรปล่อยสินเชื่อที่เข้ มงวดขึ ้น เพื่อรับมือกับหนี ้เสี ยจำกกำรปล่อยกู้รถยนต์ นอกจำกนันอั
้ ตรำดอกเบี ้ยที่มีแนวโน้ ม
สูงขึ ้นอำจทำให้ อปุ สงค์กำรซื ้อรถยนต์ลดลง
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