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• ก าลังการผลติทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 

 

 

 

• ยอดรวมการผลติรถยนตใ์นครึง่ปีแรก 2561 มจี านวนทัง้สิน้ 1,056,569 คัน เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 
11.10% ในขณะทีม่ยีอดรวมการผลติรถจักรยานยนตม์จี านวนทัง้สิน้ 1,310,640 คัน เพิม่ขึน้
จากปีกอ่น 1.42% 

• ส.อ.ท. ปรับประมาณการยอดผลติรถยนตปี์ 2561 ลา่สดุอยูท่ี ่ 2.08 ลา้นคัน โดยเตบิโตทัง้
จากยอดการผลติเพือ่ขายในประเทศและสง่ออก จากทศิทางของอตุสาหกรรมยานยนตท์ีส่ดใส
ในปีลา่สดุ ขณะทีย่อดผลติจักรยานยนตย์ังอิม่ตัว 

• เศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่2 ขยายตัวไดด้ใีนทกุองคป์ระกอบทัง้การสง่ออก ทอ่งเทีย่ว การ
บรโิภคภาคเอกชน สง่ผลใหก้ารผลติภาคอตุสาหกรรมเริม่ขยายตัวตาม ขณะทีร่ายจา่ยลงทนุ
ภาครัฐและการลงทนุภาคเอกชนก็ขยายตัวดขีึน้ 

•  ภาพรวมตลาดรถยนตปี์ 2561 เป็นปีทีม่แีนวโนม้สญัญาณบวกตา่งๆ สง่ผลดตีอ่ตลาด จงึท า
ใหเ้หลา่บรรดาผูผ้ลติรถยนตต์า่งมคีวามเป็นไปในทศิทางเดยีวในการเตบิโตขึน้เมือ่เทยีบกับปี 
2560 ทีผ่า่นมา ประเด็นหลักทีส่ง่ผลดตีอ่ตลาด คอื การลงทนุใหม่ๆ ของคา่ยรถยนต ์ และการ
เปิดตัวรถยนตร์ุน่ใหม่ๆ  รวมไปถงึภาวะเศรษฐกจิโลกทีเ่ริม่ฟ้ืนตัวแมจ้ะมคีวามเสีย่งตอ่การเตบิโต
ของเศรษฐกจิโลกเพิม่ขึน้ 

1   

อตุสำหกรรมยำนยนต ์:  ก ำลงักำรผลติยงัขยำยตวัตอ่เนือ่ง 

ทีม่า ธนาคารแหง่ประเทศไทยและอืน่ๆ หนีส้นิครัวเรอืนทีย่ังสงู และ สถาบนัการเงนิเขม้งวดการปลอ่ยสนิเชือ่รายยอ่ย จะยังคง
เป็นปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ก าลังซือ้กบัการบรโิภคภายในประเทศ 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

89.0 86.8 89.0 92.9

2561

อตัราก าลงัการผลติภายหลงัปรบัผลกระทบฤดกูาล (รอ้ยละ)

ยานยนต์

2560
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อตุสำหกรรมอืน่ๆทีส่ ำคญั :  ภำพรวมของอตุสำหกรรมยงัคอ่นขำ้งนิง่ 

• อตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในปี 2560 ต่อเนื่องถงึปี 2561 

ยังทรงตัวตลอด โดยมีความตอ้งการเครื่องปรับอากาศจาก
ตลาดต่างประเทศมากขึน้ และ ผูผ้ลติไดข้ยายก าลังการผลติ
เพือ่สง่ออกไปยังอนิเดยี ตะวนัออกกลาง และ เวยีดนาม 

ทีม่า ธนาคารแหง่ประเทศไทยและอืน่ๆ 

นโยบายการลงทนุของภาครัฐทีช่ดัเจนและการเรง่ปฏับตั ิจะชว่ยกระตุน้
ความเชือ่มั่นและจะสง่ผลถงึการใชจ้า่ยในประเทศทีด่ขี ึน้ 

• ก าลังการผลิตในภาคการก่อสรา้งก็ยังทรงตัว อย่างไรก็ตาม
รายจ่ายลงทุนภาครัฐและเอกชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะในโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 
และโครงการรถไฟทางคู่ นอกจากนี้โครงการชลประทานและ
โครงขา่ยคมนาคมตา่งๆในอนาคตจะเป็นแรงขับเคลือ่นถัดไป 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

57.2 59.3 59.3 57.6

2561

อตัราก าลงัการผลติภายหลงัปรบัผลกระทบฤดกูาล (รอ้ยละ)

2560

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

62.5 63.6 64.0 63.1

2561

อตัราก าลงัการผลติภายหลงัปรบัผลกระทบฤดกูาล (รอ้ยละ)

กอ่สรา้ง

2560



5 

ผลประกอบการทางธรุกจิทีส่ าคญั 

หวัขอ้ 



3 หมำยเหต:ุ รอบระยะเวลาบัญชเีริม่จากเดอืน เมษายน 2561 ถงึ มนีาคม 2562 

ปี 2561 : ผลประกอบกำรยงัทรงตวั 

(ชว่งเวลำ : เมษำยน 2561 – มถินุำยน 2561) 

งบการเงนิรวม 

• ความตอ้งการใชส้แตนเลสเริม่เพิม่ขึน้ตามภาวะเศรษฐกจิในปี 2561 ทีข่ยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ

สง่ออกสนิคา้ไปตลาดสง่ออกทีข่ยายตัวดปีระกอบกับก าลังซือ้ผูบ้รโิภคในประเทศทีฟ้ื่นตัว จงึสง่ผลใหก้าร

ผลติในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆขยายตวัตาม เชน่อตุสาหกรรมยานยนตท์ีเ่ร ิม่มกีารลงทนุใหม่ๆ มากขึน้ 

• ยอดขายและบรกิารเพิม่ขึน้จากปรมิาณการขายแมว้า่ราคาโดยรวมจะลดตามปัจจัยราคาวัตถดุบิในตลาดโลกที่

ลดลง จึง่สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ ก าไรสทุธแิละก าไรตอ่หุน้ลดลงในไตรมาสนี ้

 

 

 

 

• อตัราสว่นสภาพคลอ่งในไตรมาสนีล้ดลงเล็กนอ้ยแตย่ังอยูใ่นระดบัสงูจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ในการ

จัดหาวัตถดุบิและการใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้จากธนาคาร โดยอัตราสว่นสภาพคลอ่งอยู่ที ่2.65 เท่าและมหีนี้สนิตอ่

ทนุเพยีง 0.47 เทา่ 

ลา้นบาท ไตรมาส 1 ปี 2561 ไตรมาส 1 ปี 2560 เปลีย่นแปลง

งบรวม งบรวม รอ้ยละ

ยอดขายและบรกิาร 854                  810                   5.4%

รายไดร้วม 860                  817                   5.3%

ก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 12.95% 13.53% -0.6%

ก าไรสทุธิ 43.31               46.72                -7.3%

ก าไรตอ่หุน้ 0.11                 0.12                  -8.3%



5 

กลุม่ลกูคำ้ 
( % ) = ปีก่อนหน้า 4/2559 – 3/2560 

• ยอดขำยรวม (เม.ย. 60 ถงึ ม.ิย. 61) :  
854 ลำ้นบำท 

หมำยเหต:ุ รอบระยะเวลาบัญชเีริม่จากเดอืน เมษายน 2561 ถงึ มนีาคม 2562 
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ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

หวัขอ้ 



• ยอดขำยและบรกิำรรวม (ลำ้นบำท), อตัรำกำรเตบิโต 

6 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ประจ างวดสิน้สดุ 

หมำยเหต:ุ รอบระยะเวลาบัญชเีริม่จากเดอืน เมษายน 2561 ถงึ มนีาคม 2562 



• ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ (ลำ้นบำท) , % คอืรอ้ยละของยอดขำย 

7 

• ก ำไรข ัน้ตน้ (% คอื รอ้ยละ ) 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ประจ างวดสิน้สดุ 

หมำยเหต:ุ รอบระยะเวลาบัญชเีริม่จากเดอืน เมษายน 2561 ถงึ มนีาคม 2562 
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• ก ำไรสทุธติอ่หุน้ (บำทตอ่หุน้) 

• เงนิปนัผลตอ่หุน้ (บำทตอ่หุน้) 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ประจ างวดสิน้สดุ 

ประจ างวดสิน้สดุ 

หมำยเหต:ุ รอบระยะเวลาบัญชเีริม่จากเดอืน เมษายน 2561 ถงึ มนีาคม 2562 
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• ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์และ สว่นของผูถ้อืหุน้ 

• อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง และ หนีส้นิตอ่ทนุ 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หมำยเหต:ุ รอบระยะเวลาบัญชเีริม่จากเดอืน เมษายน 2561 ถงึ มนีาคม 2562 

* คา่เฉลีย่เป็นปี 
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• กระแสเงนิสด (งบกำรเงนิรวม) ลำ้นบำท 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

หมำยเหต:ุ รอบระยะเวลาบัญชเีริม่จากเดอืน เมษายน 2561 ถงึ มนีาคม 2562 



  
ถำม และ ตอบ 



บริษทัจดทะเบียนพบผู้ลงทุน  

5 กันยายน 2561 



16 

Nickel & LHK Gross Margin 
LHK Gross Margin by Quarter 


