วันที 14 สิ งหาคม 2562
ที ACC-O-1908189
เรื อง คําอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจําไตรมาส สิ นสุ ดวันที 3 มิถุนายน 62
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฮิ ตาชิ เคมิ คอล สโตเรจ แบตเตอรี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอชี แจงผลการดําเนิ นงาน
ประจําไตรมาสที สิ นสุ ดวันที มิถุนายน
ตามงบการเงินรวม บริ ษทั ฯ มีขาดทุนส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั เท่ากับ . ล้านบาท (ขาดทุนต่อหุ ้น . บาท) ขาดทุนเพิมขึน . ล้านบาทหรื อเพิมขึนร้ อยละ
. เมือเทียบกับงวดเดี ยวกันกับปี ก่ อน ซึ งมีขาดทุน . ล้านบาท (ขาดทุนต่อหุ ้น . บาท) บริ ษทั ฯ ขอ
ชีแจงสาเหตุสาํ คัญทีทําให้ผลการดําเนินงานเปลียนแปลง มีดงั นี
รายได้ รวม
ไตรมาสที ปี
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายตามงบการเงินรวม จํานวน ,228 ล้านบาท เมือ
เทียบกับ ไตรมาสเดียวกันกับปี ก่อน ทีมีจาํ นวน ,281 ล้านบาท ลดลง ล้านบาท หรื อลดลงในอัตราร้อยละ
4.14 เนืองจากมูลค่าขายต่างประเทศ และมูลค่าขายในประเทศ ลดลงจากภาวะของตลาดทีมีการแข่งขันสู งขึน
อัตรากําไรขันต้ น และ กําไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีอตั รากําไรขันต้นสําหรับ ไตรมาสที ปี
และ
เท่ากับร้อยละ . และ .
ตามลําดับ เพิมขึนร้อยละ . เนื องจากต้นทุนขายลดลงจากราคาวัตถุดิบตะกัวทีลดลงและบริ ษทั ฯ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายการผลิตคงทีได้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ไตรมาสที ปี
มีจาํ นวน . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ . ของรายได้จากการขาย เมือเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันกับปี ก่อน มีจาํ นวน . ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราร้อยละ . ของรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน .
ล้านบาท เนืองจากมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน จํานวน . ล้านบาท
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
บริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนสิ นทรั พย์หมุ นเวียนต่อสิ นทรั พย์รวมเพิมขึน โดยใน ไตรมาสที ปี
อัตราร้อยละ . ณ 31 ธันวาคม 25 มีอตั ราร้อยละ . เนืองจากมีลูกหนีการค้าเพิมขึน

มี

สภาพคล่ อง
ณ วันที มิถุนายน
บริ ษทั ฯมีเงินสดจํานวน . ล้านบาท เพิมขึนจาก ณ วันที ธันวาคม
จํานวน . ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสิ นหมุนเวียนเป็ น . เท่า และ .
เท่า ณ วันที มิถุนายน
และ วันที ธันวาคม
ตามลําดับ
ณ วันที มิถุนายน
บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือ จํานวน . ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที
ธันวาคม
ทีมีจาํ นวน . ล้านบาท ลดลงจํานวน . ล้านบาท เนื องจากวัตถุดิบตะกัวแท่งลดลง
ณ 3 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น 1.26 :
. ตามลําดับ
จึงเรี ยนมาเพือทราบและโปรดเผยแพร่ ให้บริ ษทั สมาชิกและผูส้ นใจลงทุนทัวไปได้ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายโทชิ โนริ โอสุ มิ)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

