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คาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ประจาไตรมาสที่ 2/2561
ฐานะทางการเงิน
หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของเจ้ าของรวม

อัตราส่ วน
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่า)

2561

2560

ณ 31 มี.ค. 61

ณ 31 มี.ค. 60

1,477.82
2,661.18
920.69
1,003.05
1,658 13

1,442.64
2,705.12
910.81
1,060.74
1,644.38

2561

2560

(1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2561)

(1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2560)

19.58
7.01
1.61
0.60

18.15
4.30
1.58
0.65

อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (Gross Profit Ratio) ของไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เพิ่มขึ ้น 1.43% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก
ค่าใช้ จ่ายในการผลิตลดลง
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2561 เพิ่มขึ ้น 2.71% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากผล
ประกอบการของบริ ษัทที่ดีขึ ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปี 2561 เพิ่มขึ ้น เนื่องจากลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น ตามรายได้ จากการขายที่เพิ่ม
มากขึ ้น
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2561 ลดลง เนื่องจากบริ ษัทมีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ให้ กบั ธนาคารพาณิชย์
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Thai Steel Cable Public Company Limited
ผลการดาเนินงาน
หน่ วย:ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กาไร(ขาดทุน) สุทธิ

ไตรมาส 2/61
(1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2561)

%ต่ อ
ยอดขาย

805.00
10.00
-647.41
-85.05
-2.85
-4.18
75.51

100.00%
1.24%
-80.42%
-10.57%
-0.35%
-0.52%
9.38%

ไตรมาส 2/60
(1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2560)

749.37
7.77
-613.37
-89.96
-3.81
-2.64
47.36

%ต่ อ
ยอดขาย
100.00%
1.04%
-81.85%
-12.00%
-0.51%
-0.35%
6.32%

รายได้ จากการขายในไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 805.00 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 55.64 ล้ านบาท หรื อ 7.42% เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากมีปริ มาณคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าหลักที่เพิ่มมากขึ ้น, มีงานรุ่ นใหม่ ๆ และรวมถึงการขยาย
ฐานลูกค้ า
กาไรสุทธิในไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 75.51 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 28.15 ล้ านบาท หรื อ 59.43% จากไตรมาส 2/2560 ซึง่ มีกาไร
สุทธิ 47.36 ล้ านบาท เนื่องจากรายได้ จากการขายเพิ่มมากขึ ้น, อัตราต้ นทุนขายลดลง 1.43% และอัตราค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หารลดลง 1.43%เนื่องจากการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงเวลา
เดียวกันกับปี ก่อน
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ตา่ ง ๆ มีการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสูต่ ลาดมากขึ ้น คาดว่าในปี 2561 นี ้ ตลาดรถยนต์และชิ ้นส่วนจะมี
ปริ มาณการสัง่ ซื ้อที่เพิ่มมากขึ ้นตามความต้ องการของผู้บริ โภค ซึง่ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ เริ่ มปรับตัวดีขึ ้น
จึงประเมินว่าอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะเติบโตได้ มากขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเริ่ มมีการเติบโต โดยมีสญ
ั ญาณจากการปรับนโยบายการเงินที่เริ่ มปรากฏชัดเจนมากขึ ้น และการ
ฟื น้ ตัวในอุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งสอดคล้ องกับการบริ โภคและการส่งออกที่ยังคงเติบโตมากขึน้ รวมถึงดัชนี
ความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ก่อน อย่างไรก็ดี การ
สนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจทางภาครัฐบาลและนโยบายต่าง ๆ ที่ม่งุ เน้ นปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ยังคงเป็ นปั จจัยที่
สาคัญที่จะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตต่อไป
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