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คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ประจําไตรมาสที! 2/2558
ฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี Tสินหมุนเวียน
หนี Tสินรวม
ส่วนของเจ้ าของรวม

อัตราส่ วน
อัตราส่วนกําไรขันต้
T น (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี Tสินต่อทุน (เท่า)

2558
ณ 31มี.ค.58

2557
ณ 31มี.ค.57

1,265.73
2,707.48
1,032.67
1,091.19
1,616.29

1,207.94
2,668.76
988.28
1,045.75
1,623.01

2558
(ม.ค.- มี.ค. 2558)

2557
(ม.ค.- มี.ค.2557)

17.68
2.03
1.23
0.68

18.92
2.79
1.22
0.64

อัตราส่วนกําไรขันต้
T น (Gross Profit Ratio) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : EOE) ของปี 2558 ตํา
กว่าปี 2557 เนืองจากต้ นทุนขายเพิมขึ Tนในสัดส่วนทีมากกว่าการยอดขาย
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2558 เพิมขึ Tนจากปี 2557 เล็กน้ อย เนืองจากบริ ษัททําการกู้ยืมเงิน
ระยะสันจากธนาคารพาณิ
T
ชย์เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
อัตราหนี Tสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2558 เพิมขึ Tนจากปี 2557 เนืองจากบริ ษัททําการกู้ยืมเงินระยะสันจาก
T
ธนาคารพาณิชย์ สําหรับใช้ หมุนเวียนในกิจการ
ประเมิน ว่า อุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทยน่ าจะฟื Tนตัวดี ขึนT ในช่ วงครึ งหลัง ของปี 2558 เมือ การเมือ งมี
เสถียรภาพมากขึ Tน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเริ มเป็ นผล มีการเร่ งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างเต็มที

เลขที 700/737 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์: (038) 447 200-21 ทะเบียนเลขที 0107548000145
700/737 Amata Nakorn Industrial Estate, Moo 1, Tambol Panthong, Amphur Panthong, Chonburi 20160 Tel: (038) 447 200-21 Registered No. 0107548000145
E-Mail: thaisteel@thaisteelcable.com Website: http://www.thaisteelcable.com

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited
ทางด้ านผู้ผลิต มีการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ส่วนรถยนต์รุ่นเดิมมีการปรับโฉม ทําให้ ในปี 2558 นี T ผู้บริ โภคยังมีความ
ต้ องการรถยนต์และชิ Tนส่วนรถยนต์อย่างต่อเนือง
ในขณะเดี ย วกัน บริ ษัท ได้ ทํ าการปรั บ ปรุ ง การผลิ ต และพัฒ นาบุค ลากรอย่ างต่อ เนื อ ง ซึง ทํ า ให้ ส ามารถควบคุม
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริ ษัทพยายามขยายฐานผลิตภัณฑ์และลูกค้ าให้ มากขึ Tน เพือให้ สามารถ
รักษากําไรสุทธิให้ คงที
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ผลการดําเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท

ไตรมาส 2/58
(ม.ค.- มี.ค. 2558)

% ต่ อ
ยอดขาย

ไตรมาส 2/57
(ม.ค.- มี.ค.2557)

% ต่ อ
ยอดขาย

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จ

740.70
-609.71
-93.95
-4.09
-0.06
32.89

100.00%
-82.32%
-12.68%
-0.55%
-0.01%
4.44%

690.09
-559.55
-81.52
-3.87
0.13
45.28

100.00%
-81.08%
-11.81%
-0.56%
0.02%
6.56%

รายได้ จากการขายในไตรมาส 2/2558 เท่ากับ 740.70 ล้ านบาท เพิมขึ Tน 50.61 ล้ านบาท หรื อ 7.33% เมือเปรี ยบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยเริ มฟื นT ตัว
กําไรสุทธิของไตรมาส 2/2558 เท่ากับ 32.89 ล้ านบาท ตํากว่าไตรมาส 2/2557 ทีมีกําไรสุทธิ 45.28 ล้ านบาท หรื อ
ลดลง 27.36% เนืองจากค่าใช้ จ่ายคงทีเพิมขึ Tนในสัดส่วนทีมากกว่าการยอดขาย
เมือพิจารณาเป็ นรายไตรมาส เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในระดับทรงตัว
ในด้ านการส่งออก มีแนวโน้ มทีจะมีการส่งออกเพิมขึนT เนีองจากไทยยังคงเป็ นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์และ
ชิ Tนส่วนรถยนต์ทีสําคัญแห่งหนึง ของภูมิภาค ประกอบกับมีศกั ยภาพทางด้ านการผลิตสูง
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