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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ประจ าไตรมาสที่ 3/2561 
 

ฐานะทางการเงนิ 

หน่วย :  ล้านบาท 2561 
ณ 30 ม.ิย. 61 

2560 
ณ 30 ม.ิย. 60 

สินทรัพย์หมนุเวียน  1,404.41  1,460.90 
สินทรัพย์รวม  2,578.58  2,699.88 
หนีส้ินหมนุเวียน  891.29  934.98 
หนีส้ินรวม  957.33  1,068.03 
สว่นของเจ้าของรวม  1,621.25  1,631.85 

 

อัตราส่วน 2561 
(1 เม.ย.- 30 ม.ิย. 2561) 

2560 
(1 เม.ย.- 30 ม.ิย.. 2560) 

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (%) 18.57 17.56 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 11.31 7.55 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เท่า) 1.58 1.56 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (เท่า) 0.59 0.65 

 

อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Ratio) ของไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เพ่ิมขึน้ 1.01% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากรายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ 
 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2561 เพ่ิมขึน้ 3.76% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก
ผลประกอบการของบริษัทท่ีดีขึน้  
 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio)  ในปี 2561 เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ ตามรายได้จากการขายท่ีเพ่ิม
มากขึน้  
 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (Debt/Equity Ratio) ในปี 2561 ลดลง เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ให้กบัธนาคารพาณิชย์ 
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ผลการด าเนินงาน 

หน่วย:ล้านบาท 
ไตรมาส 3/61 

(1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2561) 
%ต่อ 

ยอดขาย 
ไตรมาส 3/60 

(1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2560) 
%ต่อ

ยอดขาย 
รายได้จากการขาย  757.40  100.00% 716.69 100.00% 
รายได้อื่น  6.28  0.83% 11.85 1.65% 
ต้นทนุขาย -616.74  -81.43% -590.85 -82.44% 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร -74.50  -9.84% -78.89 -11.01% 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน -2.21 -0.29% -3.76 -0.52% 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล -3.19  -0.42% -2.61 -0.36% 
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ  67.04       8.85% 52.43 7.32% 

 
รายได้จากการขายในไตรมาส 3/2561 เท่ากบั 757.40 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 40.71 ล้านบาท หรือ 5.68% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีปริมาณค าสัง่ซือ้จากลกูค้าหลกัท่ีเพ่ิมมากขึน้, มีงานรุ่นใหม่ ๆ และรวมถึงการขยาย
ฐานลกูค้า 
 
ก าไรสทุธิในไตรมาส 3/2561 เท่ากบั 67.04 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 14.61 ล้านบาท หรือ 27.87% จากไตรมาส 3/2560 ซึง่มีก าไร
สทุธิ 52.43 ล้านบาท เน่ืองจากรายได้จากการขายเพ่ิมมากขึน้, อตัราต้นทนุขายลดลง 1.01% และอตัราค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารลดลง 1.17%เน่ืองจากการควบคมุค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลา
เดียวกนักบัปีก่อน 
 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ตา่ง ๆ มีการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหมอ่อกสูต่ลาดมากขึน้ คาดวา่ในปี 2561 นี ้ตลาดรถยนต์และชิน้ส่วนจะมี
ปริมาณการสัง่ซือ้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ตามความต้องการของผู้บริโภค ซึง่สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีเร่ิมปรับตวัดีขึน้ 
ประกอบกับบริษัทฯ ยงัคงด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ท่ีตัง้ไว้จึงประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆน่าจะส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ
เติบโตได้มากขึน้จากปีท่ีผ่านมา 
 
โดยมีสญัญาณจากด้านก าลงัซือ้ท่ีมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้ตามล าดบัสะท้อนความเช่ือมัน่ท่ีมีเพ่ิมมากขึน้และยังเป็นการชีว้ดั
การบริโภคภาคเอกชนท่ีเติบโตในปีนี ้ซึง่เป็นผลมาจากการปรับนโยบายการเงินท่ีเร่ิมปรากฏชดัเจนมากขึน้ และการฟืน้ตวัใน
อตุสาหกรรมภาคตา่ง ๆ ในประเทศและส่งออกท่ียงัคงเติบโตมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกแม้จะมี
ความกังวลเร่ืองการกีดกันทางการค้าอยู่บ้างก็ตาม ดัชนีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อน อย่างไรก็ดี การสนบัสนนุและกระตุ้นเศรษฐกิจทางภาครัฐบาลและนโยบายต่าง ๆ 
ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตตอ่ไป     


