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วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

:

เรี ยน

:

คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ ายจัดการสําหรับ ปี 2559
ของ บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จํากัด (มหาชน) (PERM) มีผลการดําเนินงานโดยรวมปี 2559 โดยมี ผลกําไรสุทธิ 412.98
ล้ านบาท ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เพิ่มขึ ้นจํานวน 676.72 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 256.58 โดยมีสาเหตุ
หลักดังต่อไปนี ้
(ล้ านบาท)
%
ผลการประกอบการ
ปี 2559
ปี 2558

รายได้ จาการขาย และบริการ
รายได้ รวม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

5,218.50
5,232.50
412.98

4,571.72
4,595.05
-263.72

14.15 %
13.87 %
256.59 %

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
บริษัทมีผลกําไรสุทธิสําหรับปี 2559 สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 412.98 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันปี ที่ แล้ ว จํานวน 676.72 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 256.59 โดยมีสาเหตุดงั นี ้
1.รายได้
บริษัทมีรายได้ รวม สําหรับ ปี 2559 สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 5,232.50 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ยอดขายในงวดเดียวกันของปี ทีแล้ ว จํานวน 4,595.05 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 637.45 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อย
ละ 13.87 รายได้ จากการขายและบริการ จํานวน 5,218.50 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกัน ปี ที่แล้ วจํานวน
646.7 ล้ านบาท หรื อคิด เป็ นร้ อยละ 14.15 โดยเป็ นผลมาจาก สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟื น้ ตัวและทาง
ภาครัฐบาลก็ได้ มี การอนุมติโครงการ ต่าง ๆออกมา ทําไห้ มี ปั จจัยส่งเสริมไห้ เศรษฐกิจภายในประเทศ มีการขยายตัว
และมีความต้ องการของลูกค้ า (demand) ของเหล็กมากขึ ้น ทําไห้ ยอดรายได้ เพิ่มขึ ้น
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2.ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ต้ นทุนขายและบริการ สําหรับ ปี 2559 เป็ นจํานวน 4,447.01 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 114.81 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.52 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่แล้ ว เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจขาขึ ้น ทางบริษัท
สามารถกําหนดราคาขายได้ และภาวะเศรษฐกิจที่กําลังขยายตัวทําให้ มีความต้ องการสิ ้นค้ าในตลาดและบริษัทมีการ
จัดการบริหารจัดการเรื่ องต้ นสินสินค้ าที่มี ประสิทธิภาพ จึงทําไห้ ต้นทุนสินค้ าลดลงจากงวดเดียวกันปี ที่แล้ ว
2.2 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร สําหรับ ปี 2559 มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร เป็ นจํานวน 214.26

ล้ านบาท ลดลง จํานวน 18.99 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 8.14 เมื่อเทียบ กับงวดเดียวกัน ปี ที่แล้ ว เนื่องจาก บริษัท
้ ้สงสัยจะสูญ ลดลง จํานวน 44.11 ล้ าน บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 76.54 เนื่องจาก มีลกู หนี ้ มาจ่าย
ได้ มี การ ตังหนี
ชําระยอดค้ างชําระที่ตงสํ
ั ้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญไปแล้ วทางบริษัทได้ ว่าจ้ างไห้ ลกู หนี ้ดังกล่าวทําการรี ดท่อเหล็กให้ เพื่อ
เป็ น การ เอาค่าบริการ บางส่วนมา ชําระหนี ้ ที่คงค้ าง โดยมี สัดส่วน คือ ร้ อยละ 30 และ ร้ อยละ 70 จึงทําไห้ ค่าใช้ จ่าย
การขายและบริ หารลดลง
ต้ นทุนทางการเงิน (ดอกเบีย้ จ่ าย)
ต้ นทุนทางการเงิน (ดอกเบี ้ยจ่าย) สําหรับปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 64.22 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ปี ก่อนมีจํานวน 98.61 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 34.39 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 34.87 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ปี ก่อน
เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชําระกู้เงินระยะสันและมี
้
การจ่ายชําเงินกู้ยืมระยะยาว จึงส่งผลทําให้ ดอกเบี ้ยลดลง
วิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สัดส่วนสินทรัพย์ ของบริ ษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้ วย
ล้ านบาท
สินทรัพย์
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวมสินทรั พย์

ณ 31 ธันวาคม
2559
461.71
1,669.53
1,070.54
796.97
4,004.87

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

%
56.01%
-1.74 %
10.92%
150.93%
21.93 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ 4,004.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จํานวน 721.6 ล้ านบาท เทียบจากปี 2558
การเพิ่มขึ ้นของทรัพย์สนิ รวมส่วนใหญ่มีผลมาจาก ลูกหนี ้การค้ า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ ้น
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ในปี 2559 มีลกู หนี ้การค้ า 461.71 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 165.76 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 56.00 เมื่อเทียบกับปี
2558 เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ ้น สินค้ าคงเหลือ จํานวน 1,669.53 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 29.46 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
1.74 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้นและนโยบายในการจัดการและบริ หารสินค้ าคงเหลือที่มีประสิทธิ ภาพ สินทรัพย์อื่นคือเงินจ่าย
ล่วงหน้ าค่าสินค้ า จํานวน 451.66 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 438.14 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3,240 เนื่องจากได้ มีการจ่ายค่า
สินค้ าล่วงหน้ า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ –สุทธิ รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,076.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จํานวน 105.92 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อย
ละ 10.91 ส่วนใหญ่ เนื่องมากจากการซื ้อ เครื่ องจักรใหม่และการสร้ างอาคารโรงงาน
หนีส้ นิ และแหล่ งที่มาของเงินทุน
สัดส่วนของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและบริษัทย่อยประกอบด้ วย
หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะสัน้
เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินกู้ระยะยาว
หนี ้สินอื่น ๆ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม
2559
2,528.10
167.97
107.22
211.07
990.51
4,004.87

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

ล้ านบาท
%
11.90%
-30.61%
-30.11%
301.27%
71.51%
21.98 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัท มีจํานวนหนี ้สินทังหมดเป็
้
นจํานวนเงิน 3,014.36 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 308.68
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.38 สืบเนื่องมาจากบริ ษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้ เพิ่มขึ ้นเนื่องการสัง่ ซื ้อสินค้ ามากขึ ้นตามยอดขายที่
เพิ่มขึ ้น และหนี ้สินอื่นที่เพิ่มขึ ้น คือเงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ าจากลูกค้ า เนื่องจากเป็ นการจองสินค้ าล่วงหน้ าของลูกค้ าและภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้ จํานวน 167.97 ล้ านบาท ลดลง เป็ นจํานวนเงิน 74.10 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.61 สืบเนื่องมาจากสาเหตุ ทางบริษัทมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าลดลง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 990.51 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 412.98ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อย
ละ 301.27เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
การเพิ่มขึ ้นเนื่องจากผลกําไรสุทธิ สําหรับงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 412.98 ล้ านบาท จึงส่งผลทําให้ มี
ส่วนของผู้ถือ เพิ่มขึ ้น จากปี 2558
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ดังนันจึ
้ งมีผลทําให้ บริษัทมีผลการดําเนินงาน สําหรับ ปี 2559 สูงกว่า ผลการดําเนินงานในงวดเดียวกัน ปี 2558 เกิน
กว่าร้ อยละ 20
ขอแสดงความนับถือ

(นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์)
ผู้อํานวยการด้ านบัญชีและการเงิน

