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Thai Steel Cable Public Company Limited

คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ประจําไตรมาสที! 3/2557
ผลการดําเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จ

ไตรมาส 3/57
(เม.ย.- มิ.ย. 2557)
635.56
-527.20
-77.41
-4.09
0.05
26.90

% ต่ อ
ยอดขาย
100.00%
-82.95%
-12.18%
-0.64%
0.01%
4.23%

ไตรมาส 3/56
(เม.ย.- มิ.ย.2556)
892.41
-712.07
-90.19
-2.68
-3.31
84.16

% ต่ อ
ยอดขาย
100.00%
-79.79%
-10.11%
-0.30%
-0.37%
9.43%

• รายได้ รวมในไตรมาส 3/2557 เท่ากับ 635.56 ล้ านบาท ลดลง 256.85 ล้ านบาท หรื อ 29% เมือเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึง เป็ นช่วงทีผ้ ูบริ โภคมีความต้ องการซือ̀รถยนต์สูง เพือรับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี
จากโครงการรถคันแรก
• อัตราส่วนกําไรสุทธิ ต่อยอดขายของไตรมาสเท่ากับ 4.23% ตํากว่าไตรมาส 3/2556 ทีมีกําไรสุทธิ 9.43% หรื อ
ตําลง 5.20% เนืองจากลูกค้ าหลักของบริ ษัทลดปริ มาณการสัง ซือ̀ลง
• ในไตรมาสนี ` สภาพเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขน̀จากไตรมาสก่
ึ
อน การใช้ จ่ายและการขยายตัวด้ านการส่งออก
ปรั บตัวดีขึน̀ แต่เมือเปรี ยบเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนถือว่าลดลง เนืองจากความต้ องการของตลาดใน
ประเทศไม่เพิมขึน̀ และยังระบายรถยนต์ทีผลิตตัง̀แต่ปีก่อนไม่หมด ส่งผลให้ คําสัง ซือ̀จากลูกค้ าชะลอตัว
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ฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีส̀ินหมุนเวียน
หนีส̀ินรวม
ส่วนของเจ้ าของรวม

อัตราส่ วน
อัตราส่วนกําไรขัน̀ต้ น (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนีส̀ินต่อทุน (เท่า)

2557

2556

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

2557

1,237.33
2,568.73
863.12
950.83
1,617.90

2556
17.05
6.10
1.24
0.62

20.21
16.48
1.43
0.59

อัตราส่วนกําไรขัน̀ต้ น (Gross Profit Ratio) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : EOE) ของปี
2557 ตํากว่าปี 2556 เนืองจากยอดขายทีตํากว่า สะท้ อนสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ลดลง เนืองจากบริ ษัททําการกู้ยืมเงินระยะสัน̀จากธนาคารพาณิชย์
เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน จึงส่งผลให้ อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียนปี 2557 ลดลงจากปี 2556
อัตราหนีส̀ินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2557 เพิมขึน̀ เนืองจากบริ ษัททําการกู้ยืมเงินระยะสัน̀จากธนาคาร
พาณิชย์ สําหรับขยายการลงทุนด้ านเครื องจักร ส่งผลให้ อตั ราหนีส̀ินต่อทุนเพิมขึน̀จากปี 2556
คาดว่าการเข้ ามาบริ หารประเทศโดยคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ หรื อ คสช. จะกระตุ้นให้ เศรษฐกิจไทยและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีการขยายตัวมากขึน̀ โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ ายของปี
ในขณะเดียวกันทางบริ ษัทได้ ทําการปรับปรุ งการผลิตและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง ซึง ทําให้ สามารถควบคุม
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริ ษัทพยายามขยายกําลังการผลิต ขยายฐานผลิตภัณฑ์ และลูกค้ า
ให้ มากขึน̀ เพือให้ สามารถรักษากําไรสุทธิให้ คงที
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