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คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ประจําไตรมาสที! 3/2558
ฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ]สินหมุนเวียน
หนี ]สินรวม
ส่วนของเจ้ าของรวม

อัตราส่ วน
อัตราส่วนกําไรขันต้
] น (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี ]สินต่อทุน (เท่า)

2558
ณ 30 มิ.ย. 58

2557
ณ 30 มิ.ย. 57

1,281.96
2,710.61
1,040.11
1,106.14
1,604.47

2558
(เม.ย.- มิ.ย. 2558)
17.53
6.17
1.23
0.69

1,194.89
2,673.93
966.25
1,024.02
1,649.91

2557
(เม.ย.- มิ.ย. 2557)
16.88
6.11
1.24
0.62

อัตราส่วนกําไรขันต้
] น (Gross Profit Ratio) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของปี 2558 สูง
กว่า ปี 2557 เนืองมาจากบริ ษัทได้ ทําการปรับปรุ งการผลิตและควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราหนี ]สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2558 เพิมขึ ]นจากปี
2557 เนืองจากบริ ษัททําการกู้ยืมเงินระยะสันจากธนาคารพาณิ
]
ชย์เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ผู้ผลิตมีการเปิ ดตัวรถยนต์ รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดมากขึน] ทําให้ ในปี 2558 นี ] การส่งออกรถยนต์และชิน] ส่วนในตลาด
อาเซียนจะขยายตัวมากขึ ]น จึงประเมินว่า อุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทยน่าจะฟื น] ตัวดีขึ ]น เนืองจากการส่งออก
รถยนต์และชิ ]นส่วนยานยนต์ยงั น่าจะเติบโตได้
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 ษัทพยายามขยายกําลังการผลิต ขยายฐานผลิตภัณฑ์ และลูกค้ าให้
มากขึ ]น เพือให้ สามารถรักษากําไรสุทธิให้ คงที
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ผลการดําเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จ

ไตรมาส 3/58
(เม.ย.- มิ.ย.2558)
678.33
-559.40
-73.03
-4.17
-1.59
40.15

% ต่ อ
ยอดขาย
100.00%
-82.47%
-10.77%
-0.61%
-0.23%
5.92%

ไตรมาส 3/57
(เม.ย.- มิ.ย.2557)

% ต่ อ
ยอดขาย

635.56
-528.25
-77.41
-4.09
0.05
25.85

100.00%
-83.12%
-12.18%
-0.64%
0.01%
4.07%

รายได้ จากการขายในไตรมาส 3/2558 เท่ากับ 678.33 ล้ านบาท เพิมขึ ]น 42.77 ล้ านบาท หรื อ 6.73% เมือเปรี ยบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน อันเนืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจค่อย ๆ ปรับตัวขึ ]น
กําไรสุทธิของไตรมาส 3/2558 เท่ากับ 40.15 ล้ านบาท สูงกว่าไตรมาส 3/2557 ทีมีกําไรสุทธิ 25.85 ล้ านบาท หรื อ
เพิมขึ ]น 55.32% เนืองจากยอดขายเพิมขึ ]น และบริ ษัทพยายามควบคุมค่าใช้ จ่ายอย่างเต็มที
เมือพิ จารณาเป็ นรายไตรมาส เปรี ยบเที ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัวไม่มาก
เนืองจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟืน] ตัวและผู้บริ โภคขาดกําลังซื ]อ
อย่างไรก็ดี นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะทําให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับฟื น] ตัวได้ ได้ ในช่วงปลายปี 2558
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