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เรื อง

:

เรี ยน

:

คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ ายจัดการสําหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559
ของ บริ ษัท เพิมสิน สตีลเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เพิมสินสตีลเวิร์ค จํากัด (มหาชน) (PERM) มีผลการดําเนินงานโดยรวมในไตรมาส 3 ปี 2559 งวด 9 เดือน โดยมี
ผลกําไรสุทธิ 305.93 ล้ านบาทซึงเมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เพิมขึน จํานวน 473.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 282.54 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี
(ล้ านบาท)
ผลการป ระกอบการ
ไตรมาส 3/2559
ไตรมาส 3/2558
%

รายได้ จาการขาย และบริ การ
รายได้ รวม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

1,236.49
1,254.02
148.51

1,286.79
1,290.71
-49.64

-13.04 %
-13.48%
213.43%

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิสาํ หรับงวด 3 เดือนสินสุด 30 กันยายน 2559 จํานวน 148.52 ล้ านบาท เพิมขึนจาก
งวดเดียวกัน ปี ที แล้ ว จํานวน 198.14 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 399.31 และสําหรับงวด 9 เดือน บริ ษัทมีผลกําไร
สุทธิ จํานวน 305.94 ล้ านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันปี ทีแล้ ว จํานวน 473.53 คิดเป็ นร้ อยละ 282.55 โดยมีสาเหตุ
ดังนี
1.รายได้
บริ ษัทมีรายได้ รวม ในไตรมาส 3 ปี 2559 งวด 3 เดือน จํานวน 1,254.02 ล้ านบาท ลดลงซึงตํากว่า
ยอดขายในงวดเดียวกันของปี ทีแล้ ว จํานวน 1,290.71 ล้ านบาท ลดลดจํานวน 36.69 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
2.84 รายได้ จากการขายและบริการ จํานวน 1,236.49 ล้ านบาท ลดลง จากงวดเดียวกัน ปี ที แล้ วจํานวน 53.30 ล้ าน
บาท หรื อคิด เป็ นร้ อยละ 4.13 สําหรับงวด 9 เดือน บริ ษัทมีรายได้ รวม จํานวน 3,575.80 ล้ านบาท ลดตํากว่า
ยอดขายในงวดเดียวกันของปี ที แล้ ว จํานวน 3,878.31 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 302.51 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ
7.80 โดยเป็ นผลมาจาก สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว ภาวะการแข่งขันทีสูง และภาวะเศรษฐกิจโลก ที
ตกตํา ทีมาจากภาวะภายในประเทศ ทีมาปั จจัยทางการเมืองทียังไม่ แน่นอน
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2.ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริ การ ในไตรมาส 3 ปี 2559 งวด 3 เดือน เป็ นจํานวน 968.08 ล้ านบาท ลดลงจํานวน
296.11ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.42 เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ทีแล้ ว สําหรับงวด 9 เดือน
ต้ นทุนขายและบริ การเป็ นจํานวน 2,984.54 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 847.46 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 22.14
เนืองจาก ลดลงผันแปรตามยอดขายที ลดลง
ต้ นทุนทางการเงิน (ดอกเบียจ่ าย)
ต้ นทุนทางการเงิน (ดอกเบียจ่าย) สําหรับงวด 3 เดือน รวมเป็ นจํานวนเงิน 16.06 ล้ านบาท ในไตรมาส 3 ปี
2559 เมือเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อนมีจํานวน 23.04 ล้ านบาท ซึงลดลง จํานวน 6.98 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
30.30 เมือเทียบกับงวดเดียวกัน ปี ก่อน สําหรับงวด 9 เดิอน ปี 2559 มียอดจํานวน 49.46 ล้ านบาท เมือเทียบกับ
งวดเดียวกันปี ก่อนมีจํานวน 77.61 ล้ านบาท ลดลง จํานวน 28.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.27 เนืองจากบริษัท
มีการจ่ายชําระกู้เงินระยะสันแลมีการจ่ายชําเงินกู้ยืมระยะยาว จึงส่งผลทําให้ ดอกเบียลดลง
วิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สัดส่วนสินทรัพย์ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย
ล้ านบาท
สินทรัพย์
ลูกหนีการค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ทีดิน อาคาร และ อุปกรณ์
อืน ๆ
รวมสินทรัพย์

ณ 30 กันยายน
2559
154.34
1,904.64
1,070.54
416.72
3,552.47

ณ 31 ธันวาคม
2558
295.95
1,698.99
970.74
317.60
3,283.27

%
-47.85%
12.10 %
10.92%
31.21%
8.20 %

ณ วันที 30 กันยายน 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ 3,552.47 ล้ านบาท เพิมขึน จํานวน 269.20 ล้ านบาท เทียบจากปี
2558 การเพิมขึนของทรัพย์สนิ รวมส่วนใหญ่มีผลมาจาก สินค้ าคงเหลือเพิมขึน
ในไตรมาส 3 ปี 2559 สินค้ าคงเหลือมีจํานวน 1,904.64 ล้ านบาทเพิมขึน 205.65 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
12.10 เมือเทียบกับปี 2558 เนืองจาก เป็ นสังสินค้ าล่วงหน้ า และสินค้ าอยูร่ ะหว่างทาง เพือ เป็ นการสต๊ อกสินค้ าสําหรับไตรมาส 4
ปี 2559 ให้ เป็ นไปตามแนวโน้ มและสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ –สุทธิ รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,076.77 ล้ านบาท เพิมขึน จํานวน 106.04 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อย
ละ 10.92 ส่วนใหญ่ เนืองมากจากการซือ เครื องจักรใหม่และการสร้ างอาคารโรงงาน
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หนีสิน และแหล่ งทีมาของเงินทุน
สัดส่วนของหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบด้ วย
หนีสิน และส่ วนของเจ้ าของ
เงินกู้ยมื และสินเชือระยะสัน
เจ้ าหนีการค้ า
เงินกู้ระยะยาว
หนีสินอืน ๆ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 30 กันยายน
2559
2,190.57
236.67
145.76
96.01
883.46
3,552.47

ณ 31 ธันวาคม
2558
2,258.19
242.07
153.42
52.60
577.53
3,283.27

ล้ านบาท
%
-2.99%
-2.23%
-4.99%
82.53 %
53.11 %
8.20 %

ณ วันที 30 กันยายน 2559 บริ ษัท มีจํานวนหนีสินทังหมดเป็ นจํานวนเงิน 2,669.01 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 37.26
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.38 สืบเนืองมาจากบริ ษัทมีการจ่ายชําระกู้ยมื เงินระยะสัน และจ่ายชําระ เงิน ตัวสัญญาใช้ เงิน
เจ้ าหนีการค้ า ณ วันที 30 กันยายน 2559 บริ ษัทมีเจ้ าหนี จํานวน 236.67 ล้ านบาท ลดลง เป็ นจํานวนเงิน 5.39ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.23 สืบเนืองมาจากสาเหตุ ทางบริษัทมีการสังซือสินค้ าลดลง
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2559 มีจํานวน 883.46 ล้ านบาท เพิมขึน 306.46 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อย
ละ 53.11 เมือเทียบกับปี 2558 เนืองมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
การเพิมขึนเนืองจากผลกําไรสุทธิ สําหรับงวด วันที 30 กันยายน 2559 จํานวน 305.93 ล้ านบาท จึงส่งผลทําให้ มี
ส่วนของผู้ถือ เพิมขึน จากปี 2558
ดังนันจึงมีผลทําให้ บริ ษัทมีผลการดําเนินงาน สําหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559 สูงกว่า ผลการดําเนินงานในงวดเดียวกัน
ปี 2558 เกินกว่าร้ อยละ 20
ขอแสดงความนับถือ

(นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์)
ผู้อํานวยการด้ านบัญชีและการเงิน

