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คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ประจำไตรมำสที่ 2/2563
ฐำนะทำงกำรเงิน
หน่ วย : ล้ ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของเจ้ ำของรวม

2563

2562

ณ 31 มี.ค. 63

ณ 31 มี.ค. 62

986.36
2,136.33
492.51
560.37
1,575.96

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

1,160.65
2,355.54
625.61
697.26
1,658.28

2563

2562

(1 ต.ค.2562 - 31 มี.ค. 2563)

(1 ต.ค.2561 - 31 มี.ค. 2562)

16.14
5.56
2.00
0.36

18.67
7.91
1.86
0.42

อัตรำส่ วนกำไรขัน้ ต้ น (Gross Profit Ratio) ในครึ่งปี แรกของปี 2563 ลดลง 2.53% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจำกต้ นทุนขำยเพิ่มขึ ้น
อัตรำส่ วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ลดลง 2.35% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจำกกำไรลดลง
อัตรำส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เพิ่มขึ ้น 0.14 เท่ำ เนื่องจำกเงินกู้ระยะสันลดลงและไม่
้
มีคำ่ ใช้ จำ่ ย
คดีควำมค้ ำงจ่ำย
อัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2563 ลดลง 0.06 เท่ำ เป็ นผลดีจำกกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ให้ กบั
ธนำคำรพำณิชย์
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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 2/63
(1 ม.ค. - 31 มี.ค.
2563)
649.32
5.28
-537.87
-62.06
-0.03
-2.33
52.31

%ต่ อ
ยอดขำย
100.00%
0.81%
-82.84%
-9.56%
-0.005%
-0.36%
8.06%

ไตรมำส 2/62
(1 ม.ค. - 31 มี.ค.
2562)
804.67
5.16
- 651.65
- 87.43
- 0.36
- 3.35
67.04

%ต่ อ
ยอดขำย
100.00%
0.64%
-80.98%
-10.87%
-0.04%
-0.42%
8.33%

รำยได้ จำกกำรขำยในไตรมำส 2/2563 เท่ำกับ 649.32 ล้ ำนบำท ลดลง 155.35 ล้ ำนบำท หรื อ 19.30% เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน เกิดจำกสภำวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง และผลจำกกำรปรับปรุง
มำตรฐำนบัญชีฉบับใหม่ ซึง่ บริษัทฯ ได้ รับรู้คำ่ ใช้ จำ่ ยจำกกำรส่งเสริมกำรขำยรวมในรำยได้ ส่งผลให้ รำยได้ ลดลงจำก
ประเด็นนี ้ 1.78 ล้ ำนบำท
กำไรสุทธิของไตรมำส 2/2563 เท่ำกับ 52.31 ล้ ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี ที่ผำ่ นมำ 14.73 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกรำยได้ จำกกำรขำยลดลงดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สภำอุตสำหกรรมรำยงำนตัวเลขยอดผลิตรถยนต์ 2 เดือนแรกลดลง 18% โดยยอดขำยในประเทศลดลง 20% เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน เป็ นผลจำกควำมกังวลในกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ในขณะที่ตลำดส่งออกปรับลดลง 17%
เนื่องจำกเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ ำที่ชะลอตัว
แนวโน้ มในช่วงไตรมำสถัดไป คำดว่ำผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 จะรุนแรงเพิ่มขึ ้น กำลังซื ้อในประเทศ
จะลดลง บริษัทฯ ต้ องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ ชิด และปรับตัวให้ ทนั ต่อทุกสถำนกำรณ์
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