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คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ประจําไตรมาสที! 2/2557
ผลการดําเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท

ไตรมาส 2/57
(ม.ค.- มี.ค. 2557)

% ต่ อ
ยอดขาย

ไตรมาส 2/56
(ม.ค.- มี.ค. 2556)

% ต่ อ
ยอดขาย

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

6 90.10
(561.49)
(81.52)
(3.87)
0.13
43.34

100%
(81.36%)
(11.81%)
(0.56%)
0.02%
6.28%

966.91
(783.38)
(88.70)
(3.03)
3.98
95.78

100%
(81.02%)
(9.17%)
(0.31%)
0.41%
9.91%

• รายได้ รวมในไตรมาส 2/2557 เท่ากับ 690.10 ล้ านบาท ลดลง 276.82 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 29% เมือ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึงเป็ นช่วงที ผ้ ูบริ โภคมีความต้ องการซื iอรถยนต์ สูง เพื อรั บสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จากโครงการรถคันแรก
• ในไตรมาสนี i สภาพเศรษฐกิ จของประเทศตกตํา สาเหตุหลักจากปั ญหาความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดปริ มาณการสัง ซื iอลง
• อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในไตรมาสนี iปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนมาก ซึง เกิดจากสถานการณ์ ทาง
การเมืองทีสง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
• อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อยอดขายของไตรมาสเท่ากับ 6.28% ตํากว่าไตรมาส 2/2556 ทีมีกําไรสุทธิ 9.91% หรื อ
ตําลง 3.63% เนืองจากลูกค้ าหลักของบริ ษัทลดปริ มาณการสัง ซื iอลง
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ฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี iสินหมุนเวียน
หนี iสินรวม
ส่วนของเจ้ าของรวม

อัตราส่ วน
อัตราส่วนกําไรขันต้
i น (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี iสินต่อทุน (เท่า)

2557

2556

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

2557

1,292.28
2,598.59
934.69
986.90
1,611.69

2556
18.64
4.54
1.22
0.64

18.98
11.32
1.38
0.61

อัตราส่วนกําไรขันต้
i น (Gross Profit Ratio) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : EOE) ของปี
2557 ตํากว่าปี 2556 เนืองจากยอดขายทีตํากว่า สะท้ อนสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ลดลง เนืองจากบริ ษัททําการกู้ยืมเงินระยะสันจากธนาคารพาณิ
i
ชย์
เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน จึงส่งผลให้ อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียนปี 2557 ลดลงจากปี 2556
อัตราหนี iสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2557 เพิมขึ iน เนืองจากบริ ษัททําการกู้ยืมเงินระยะสันจากธนาคาร
i
พาณิชย์ สําหรับขยายการลงทุนด้ านเครื องจักร ส่งผลให้ อตั ราหนี iสินต่อทุนเพิมขึ iนจากปี 2556
แม้ วา่ ยอดขายในปี นี iจะลดลงจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศถดถอย และปั ญหาความไม่สงบทางการเมือง แต่
ทางบริ ษัทได้ ทําการปรับปรุ งการผลิตและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง ซึง ทําให้ สามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริ ษัทพยายามขยายกําลังการผลิต ขยายฐานผลิตภัณฑ์ และลูกค้ าให้ มากขึ iน เพือให้
สามารถรักษากําไรสุทธิให้ คงที
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