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Thai Steel Cable Public Company Limited
คำอธิบำยและวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ประจำไตรมำสที่ 3/2563
ฐำนะทำงกำรเงิน
หน่ วย : ล้ ำนบำท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของเจ้ ำของรวม
อัตรำส่ วน
อัตรำส่วนกำไรขันต้
้ น (%)
อัตรำส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่ำ)

2563
ณ 30 มิถุนำยน 63
757.47
1,897.10
274.35
331.83
1,565.27

2562
ณ 30 มิถุนำยน 62
1,098.61
2,294.03
620.82
694.39
1,599.64

2563

2562

(1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563)

(1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย 2562)

7.04
(0.68)
2.76
0.21

16.32
2.83
1.77
0.43

อัตรำส่ วนกำไรขัน้ ต้ น (Gross Profit Ratio) ของไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ลดลง 9.28% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจำกรำยได้ จำกกำรขำยลดลงตำมปริมำณกำรผลิตของอุตสำหกรรมยำนยนต์ และต้ นทุนคงที่บำงส่วนไม่
สำมำรถลดลงได้ ตำมสัดส่วนของยอดขำยที่ลดลง เช่น ค่ำเสื่อมรำคำ
อัตรำส่ วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ลดลง 3.51% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจำกกำไรลดลง
อัตรำส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เพิ่มขึ ้น 0.99 เท่ำ เนื่องจำกค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำยลดลงจำกกำรควบคุม
กำรสัง่ ซื ้อทุกรำยกำร
อัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2563 ลดลง 0.22 เท่ำ เป็ นผลดีจำกกำรควบคุมค่ำใช้ จำ่ ยส่งผล
ให้ อตั รำส่วนของหนี ้สินลดลง
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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 3/63
(1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
2563)
245.88
7.07
- 228.57
- 37.61
- 0.32
2.86
- 10.69

%ต่ อ
ยอดขำย
100.00%
2.88%
- 92.96%
- 15.30%
- 0.13%
1.16%
- 4.35%

ไตรมำส 3/62
(1 เม.ย. - 30 มิ.ย.
2562)
742.57
7.02
- 621.41
- 80.69
- 0.20
- 2.00
45.29

%ต่ อ
ยอดขำย
100.00%
0.95%
- 83.68%
-10.87%
-0.03%
-0.27%
6.10%

รำยได้ จำกกำรขำยในไตรมำส 3/2563 เท่ำกับ 245.88 ล้ ำนบำท ลดลง 496.69 ล้ ำนบำท หรื อ 66.9% เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน เกิดจำกสภำวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับกำรแพร่ระบำดของ
Covid-19 ทำให้ อตุ สำหกรรมยำนยนต์ลดปริมำณกำรผลิตลง
ขำดทุนสุทธิของไตรมำส 3/2563 เท่ำกับ 10.69 ล้ ำนบำท เทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี ที่ผำ่ นมำซึง่ มีกำไร
45.29 ล้ ำนบำท เป็ นผลมำจำกรำยได้ จำกกำรขำยที่ลดลงจำนวนมำกดังกล่ำวข้ ำงต้ น
สภำอุตสำหกรรมรำยงำนตัวเลขยอดผลิต 6 เดือนแรกของปี นี ้ รถยนต์ลดลงร้ อยละ 70 โดยเป็ นกำรผลิตเพื่อส่งออก
ร้ อยละ 65 และผลิตเพื่อขำยในประเทศร้ อยละ 35 ในส่วนของรถจักรยำนยนต์มีกำรผลิตเพื่อส่งออกร้ อยละ 20 และ
ผลิตเพื่อขำยในประเทศร้ อยละ 80 ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
แนวโน้ มในไตรมำสถัดไปคำดว่ำ ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 จะคลี่คลำยไปในทำงที่ดีขึ ้น จะส่งผล
ให้ ผ้ บู ริโภคมีกำลังซื ้อมำกกว่ำไตรมำสที่ผำ่ นมำ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ยังคงติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ ชิด และปรับแผนกำร
ดำเนินกำรให้ ทนั ต่อทุกสถำนกำรณ์
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