บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

คําอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ประจําไตรมาสที 3/2559
ฐานะทางการเงิน
2559
ณ 30 มิ.ย. 59

2558
ณ 30 มิ.ย. 58

1,599.26
2,932.93
1,132.22
1,326.18
1,606.75

1,281.96
2,710.61
1,040.11
1,106.13
1,604.47

อัตราส่ วน

2559
(เม.ย.- มิ.ย. 59)

2558
(เม.ย.- มิ.ย. 58)

อัตราส่วนกําไรขันต้ น (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนหนีสินต่อทุน (เท่า)

17.34
6.20
1.41
0.83

17.53
6.17
1.23
0.69

หน่ วย : ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินรวม
ส่วนของเจ้ าของรวม

อัตราส่วนกําไรขันต้ น (Gross Profit Ratio) ของปี 2559 ตํากว่าปี 2558 เนืองจากต้ นทุนขายเพิมขึนในสัดส่วนทีมากกว่า
ยอดขาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ของปี 2559 สูงกว่าปี 2558 เนืองจากการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินงาน และรายได้ อืนในปี 2559 เพิมขึน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราส่วนหนีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2559 เพิมขึนจากปี 2558
เนืองจากบริ ษัททําการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ ในการลงทุน
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Thai Steel Cable Public Company Limited
ผลการดําเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
รายได้ อืน
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จ

ไตรมาส 3/59
(เม.ย.- มิ.ย. 2559)

%ต่ อ
ยอดขาย

ไตรมาส 3/58
(เม.ย.- มิ.ย. 2558)

%ต่ อ
ยอดขาย

704.49

100.00%

678.33

100.00%

3.49

0.49%

11.56

1.70%

-582.33

-82.66%

-559.40

-82.47%

-90.58

-12.86%

-84.58

-12.47%

-4.54

-0.64%

-4.17

-0.61%

0.80

0.11%

-1.59

-0.23%

31.32

4.45%

40.15

5.92%

รายได้ จากการขายเพิมขึน เนืองจากบริ ษัทได้ ปรับปรุ งพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนือง ประกอบกับพยายามขยายฐาน
ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ าให้ มากขึน ทํ าให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายดีขึนในไตรมาสนี และประเมินว่าเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยน่าจะฟื นตัว และเติบโตได้ มากขึน
รายได้ จากการขายในไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 704.49 ล้ านบาท เพิมขึน 26.16 ล้ านบาท หรื อ 3.86% เมือเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนืองมาจากการขายส่งออกทีเพิมมากขึน
กําไรสุทธิของไตรมาส 3/2559 เท่ากับ 31.32 ล้ านบาท ลดลงกว่าไตรมาส 3/2558 ทีมีกําไรสุทธิ 40.15 ล้ านบาท หรื อลดลง
21.98% เนืองจากต้ นทุนวัตถุดิบและค่าใช้ จ่ายในการขายผันแปรตามยอดขายทีเพิมขึนมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเพิมขึน และ
รายได้ อืนลดลง
อุตสาหกรรมยานยนต์เริ มขยายตัวโดยตลาดในประเทศและตลาดส่งออกเริ มมีคําสังซือมากขึน
อย่ างไรก็ดี คาดว่าภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ จะได้ รับ ผลดีจ ากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จและการส่งเสริ มการส่ง ออก
จากภาครัฐ รวมทังเศรษฐกิจโลกกําลังค่อย ๆ ปรั บตัวดีขึน น่าจะทําให้ อุตสาหกรรมยานยนต์และชินส่วนจากประเทศไทย
สามารถเติบโต และยังคงเป็ นฐานการผลิตยานยนต์และชินส่วนทีสําคัญต่อไป
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