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

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
ประจำไตรมำสที่ 2/2562
ฐำนะทำงกำรเงิน
หน่ วย : ล้ำนบำท
สินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของเจ้ ำของรวม

2562

2561

ณ 31 มี.ค. 62

ณ 31 มี.ค. 61

1,160.65
2,355.54
625.61
697.26
1,658.28

อัตรำส่วน
อัตรำส่วนกำไรขันต้
้ น (%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่ำ)

1,477.82
2,661.18
920.69
1,003.05
1,658 13

2562

2561

(1 ต.ค. - 31 มี.ค. 2562)

(1 ต.ค. - 31 มี.ค. 2561)

19.02
7.84
1.86
0.42

19.58
7.01
1.61
0.60

อั ต รำส่วนก ำไรขันต้
้ น (Gross Profit Ratio) ของไตรมำสที่ 2 ปี 2562 ลดลง 0.56% จำกช่วงเวลำเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เนื่ องจำกค่ำใช้ จำ่ ยในกำรผลิตเพิ่มขึน้
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2562 เพิ่มขึน้ 0.83% จำกช่วงเวลำเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจำก
ผลประกอบกำรในปี 2562 ของบริษัทดี ขนึ ้
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปี 2562 เพิ่มขึน้ 0.25 เท่ำ เนื่ องจำกเงินกู้ระยะสันลดลง
้
อั ต รำส่วนหนี ส้ ิน ต่ อ ทุ น (Debt/Equity Ratio) ในปี 2562 ลดลง 0.18 เท่ ำ เนื่ อ งจำกบริ ษัท มี ก ำรจ่ำยชำระคื น เงิน กู้ ให้ กั บ
ธนำคำรพำณิชย์
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Thai Steel Cable Public Company Limited
ผลกำรดำเนินงำน
หน่ วย:ล้ ำนบำท
รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ อื่น
ต้ นทุนขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
ภำษี เงินได้ นิติบคุ คล
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ไตรมำส 2/62
(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562)

%ต่ อ
ยอดขำย

804.67
5.16
- 651.65
- 87.43
- 0.36
- 3.35
67.04

100.00%
0.64%
-80.98%
-10.87%
-0.04%
-0.42%
8.33%

ไตรมำส 2/61
(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2561)

805.00
10.00
- 647.41
- 85.06
- 2.84
- 4.18
75.51

%ต่ อ
ยอดขำย
100.00%
1.24%
-80.42%
-10.57%
-0.35%
-0.52%
9.38%

รำยได้ จำกกำรขำยในไตรมำส 2/2562 เท่ำกับ 804.67 ล้ ำนบำท ลดลง 0.04% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บช่วงเวลำเดี ย วกั น ของปี
ก่อน
กำไรสุทธิของไตรมำส 2/2562 เท่ำกับ 67.04 ล้ ำนบำท ลดลงกว่ำไตรมำส 2/2561 ที่ มีกำไรสุท ธิ 75.51 ล้ ำนบำท ลดลง 8.47
ล้ ำนบำท ซึง่ คิดเป็ น 11.21% เนื่ อ งจำกอั ต รำส่วนต้ น ทุ น ขำยรวมเพิ่ ม ขึน้ 0.56%, และอั ต รำส่วนค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรเพิ่มขึน้ 0.30% เมื่ อเปรี ยบเที ยบในช่วงเวลำเดี ยวกันกับปี ก่อน
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ต่ำง ๆ มี กำรเปิ ดตัวรถยนต์ รุ่นใหม่ออกสูต่ ลำดมำกขึน้ คำดว่ำในปี 2562 นี ้ ตลำดรถยนต์ และชินส่
้ วนจะมี
ปริมำณกำรสัง่ ซื ้อที่ เพิ่มมำกขึน้ จึงประเมินว่ำอุตสำหกรรมยำนยนต์ น่ำจะเติบโตได้ มำกขึนจำกปี
้
ที่ผำ่ นมำ
ประเทศไทยมี ศักยภำพที่ จะเป็ นฐำนกำรผลิตรถยนต์ และชินส่
้ วนในภูมิภำค อย่ำงไรก็ดี นโยบำยกระตุ้ น เศรษฐกิ จของรั ฐบำล
ยังคงเป็ นปั จจัยสำคัญที่ จะสนับสนุนกำรเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกำรสนั บสนุ น กำรลงทุ น ต่ ำง ๆ ซึ่งจะเป็ น ปั จจัย ที่ สำคั ญใน
กำรขับเคลื่ อ นกำรลงทุ น ภำคเอกชน รวมถึ งอุ ต สำหกรรมยำนยนต์ และชินส่
้ วนที่ เป็ น อุ ต สำหกรรมขนำดใหญ่ แ ละมี
ควำมสำคัญ ให้ ปรับตัวดี ขนได้
ึ ้ ในอนำคต

เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์: (038) 447 200-15 ทะเบียนเลขที่ 0107548000145
700/737 Moo 1, Tambol Panthong, Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-15 Registered No. 0107548000145
E-Mail: thaisteel@thaisteelcable.com Website: http://www.thaisteelcable.com

