PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED

4,95-96 Moo 6 Rama 2 Rd., Kokkam Muang – Samutsakorn, Samutsakorn 74000 Thailand
Tel: (662) 416-9978-84 Fax : (662) 034 825 078
Email: contact@permsin.com
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

:

เรี ยน

:

คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ ายจัดการสําหรับ ปี 2560
ของ บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จํากัด (มหาชน) (PERM) มีผลการดําเนินงานโดยรวมปี 2560 โดยมี ผลกําไรสุทธิ 147.82 ล้ าน
บาท ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ลดลงจํานวน 264.47ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.47 โดยมีสาเหตุหลัก
ดังต่อไปนี ้
(ล้ านบาท)
ปี 2559
%
ผลการประกอบการ
ปี 2560

รายได้ จาการขาย และบริ การ
รายได้ รวม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

5,347.15
5,429.77
147.82

5,218.50
5,232.50
412.29

2.47 %
3.77 %
64.15 %

วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิสําหรับปี 2560 สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 147.62 ล้ านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันปี ที่ แล้ ว จํานวน 264.47ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 64.15 โดยมีสาเหตุดงั นี ้
1.รายได้
บริ ษัทมีรายได้ รวม สําหรับ ปี 2560 สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 5,429.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ยอดขายในงวดเดียวกันของปี ทีแล้ วจํานวน 5,232.50 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 197.27ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ
3.77 รายได้ จากการขายและบริ การ จํานวน 5,347.15 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกัน ปี ที่แล้ วจํานวน 5,218.49ล้ าน
บาท เพิ่มขี ้นจํานวน128.65ล้ านบาทหรื อคิด เป็ นร้ อยละ 2.47 โดยเป็ นผลมาจาก บริ ษัทได้ เพิ่มผลิตภัณฑ์ไห้ หลากหลาย
มากขึ ้น อาทิ ท่อเหล็ก และท่อสังกะสี รวมทังภาวะเศรษฐกิ
้
จของประเทศไทยเริ่ มฟื น้ ตัวและทางภาครัฐบาลก็ได้ มี การอนุ
มติโครงการ ต่าง ๆออกมา ทําไห้ มี ปั จจัยส่งเสริ มไห้ เศรษฐกิจภายในประเทศ ทําไห้ ยอดรายได้ เพิ่มขึ ้น
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2.ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ต้ นทุนขายและบริ การ สําหรับ ปี 2560 เป็ นจํานวน 4,984.95 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 537.95 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.10 เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่แล้ ว เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น และภาวะ
เศรษฐกิจขาขึ ้น ทําไห้ บริ ษัทสามารถขายสินค้ าได้ มากขึ ้น ทําไห้ ต้นทุนสินค้ าเพิ่มขึ ้น ผันแปรตามยอดขาย จึงทําไห้ ต้นทุน
สินค้ าเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันปี ที่แล้ ว
2.2 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร สําหรับ ปี 2560 มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร เป็ นจํานวน 185.92

ล้ านบาท ลดลง จํานวน 28.34 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 13.22 เมื่อเทียบ กับงวดเดียวกัน ปี ที่แล้ ว เนื่องจาก บริ ษัท
ได้ มี การบริ หารจัดการเรื่ องค่าใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลทําไห้ คา่ ใช้ จ่ายการขายและบริ หารลดลง
ต้ นทุนทางการเงิน (ดอกเบีย้ จ่ าย)
ต้ นทุนทางการเงิน (ดอกเบี ้ยจ่าย) สําหรับปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 75.67 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ปี ก่อนมีจํานวน 64.23 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 11.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.82 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ปี
ก่อน เนื่องจากบริ ษัทมีการใช้ เงินกู้ระยะสันมากขึ
้
้นเนื่องจากมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศโดยการเปิ ด LC และใช้
T/R จากยอดขายที่เพิ่มขึ ้น จึงส่งผลทําให้ ดอกเบี ้ยลดลง
วิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สัดส่วนสินทรัพย์ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย
ล้ านบาท
สินทรัพย์
ลูกหนี ้การค้ า
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
อื่น ๆ
รวมสินทรั พย์

ณ 31 ธันวาคม
2560
300.78
1,995.34
1,108.92
299.10
3,704.14

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

%
-34.85%
19.51%
2.68%
-62.31%
-7.51%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ 3,704.14 ล้ านบาท ลดลง จํานวน 300.73ล้ านบาทเปรี ยบเทียบจากปี
2559การลดลงของทรัพย์สนิ รวมส่วนใหญ่มีผลมาจาก ลูกหนี ้การค้ า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ ้น
ในปี 2560 มีลกู หนี ้การค้ า 300.78 ล้ านบาท ลดลง 160.92 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34.85 เมื่อเทียบกับปี 2559
เนื่องจากบริ ษัทมีนโนบายในการบริ หารจัดการลูกหนี ้การค้ าทีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริ มการขายมียอดขายเพิ่มขึ ้น สินค้ าคงเหลือ
จํานวน 1,995.34 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559 จํ านวน 325.81 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.51 เนื่ องจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ และ
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นโยบายในการจัดการและบริ หารสินค้ าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ สินทรัพย์อื่น จํานวน 299.10 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 494.54ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 62.31 เนื่องจากการจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ –สุทธิ รวมเป็ นจํานวนเงิน 1,108.92ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จํานวน 28.82 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อย
ละ 2.68 ส่วนใหญ่ เนื่องมากจากการสร้ างอาคารโรงงาน
หนีส้ นิ และแหล่ งที่มาของเงินทุน
สัดส่วนของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบด้ วย
หนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ
เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะสัน้
เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินกู้ระยะยาว
หนี ้สินอื่น ๆ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม
2560
1,869.38
602.34
43.29
124.67
1,064.46
3,704.14

ณ 31 ธันวาคม
2559
2,528.19
167.97
107.22
211.07
990.51
4,004.87

ล้ านบาท
%
-26.06%
258.61%
-59.63%
-40.91%
7.47%
-7.51 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท มีจํานวนหนี ้สินทังหมดเป็
้
นจํานวนเงิน 2,639.68 ล้ านบาท ลดลง จํานวน 374.68
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.43 สืบเนื่องมาจากบริ ษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้ ลดลงและเงินกู้ระยาวลดลง เพราะว่าบริ ษัทมีกระแส
เงินจากการขายเพิ่มขึ ้นจึงส่งผลไห้ บริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้ยืม จึงทําไห้ หนี ้สินลดลง
เจ้ าหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้ จํานวน 602.34 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น เป็ นจํานวนเงิน 434.38
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 258.61 สืบเนื่องมาจากสาเหตุ ทางบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อสินค้ ามากขึ ้นเนื่องจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 1,064.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 73.94 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อย
ละ 7.47 เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
การเพิ่มขึ ้นเนื่องจากผลกําไรสุทธิ สําหรับงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 147.82 ล้ านบาท จึงส่งผลทําให้ มี
ส่วนของผู้ถือ เพิ่มขึ ้น จากปี 2559
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ดังนันจึ
้ งมีผลทําให้ บริ ษัทมีผลการดําเนินงาน สําหรับ ปี 2560 ตํ่ากว่า ผลการดําเนินงานในงวดเดียวกัน ปี 2559 เกิน
กว่าร้ อยละ 20
ขอแสดงความนับถือ

(นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์)
ผู้อํานวยการด้ านบัญชีและการเงิน

