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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

 บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำากัด (มหาชน) (PERM) มีผลการดำาเนินงานโดยรวมประจำา ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 โดยมี ผลขาดทุนสุทธิ 263.74 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงจำานวน 281.81 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 1,560.40 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

	 ผลก�รป	ระกอบก�ร	 ประจำ�ปี	2558	 ประจำ�ปี	2557 %

รายได้จาการขาย และบริการ 4,579.27 5,946.78 -23.00

ร�ยได้รวม	 4,595.05	 5,963.79	 -22.95

กำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (12.56) 12.77 -198.43

กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธ	ิ (263.74)	 18.06	 -	1,560.40

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
กำาไรสุทธิ
 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 263.74 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีที่แล้ว 

จำานวน 281.81 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1,560.40 โดยมีสาเหตุดังนี้

1.	 ร�ยได้

  บริษัทมีรายได้รวม ปี 2558 จำานวน 4,595.05 ล้านบาท ลดลงซึ่งต่ำากว่า ยอดขายในงวดเดียวกับของปีทีแล้ว  

จำานวน 5,963.79 ล้านบาท ลดลดจำานวน 1,368.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.95 รายได้จากการขายและบริการ 

จำานวน 4,579.27 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกัน ปีที่ แล้วจำานวน 1,367.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.00 โดย

เป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่ลดลงของธุระกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนตามภาวะราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังลดลง 

อย่างต่อเนื่อง สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว ภาวะการแข่งขันที่สูง และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำา

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จำานวน 12.56 ล้าน บาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเพิ่มขึ้น จำานวน 

25.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 198.43 เนื่องจากค่าเงินบาทมีภาวะอ่อนค่าลงตามภาวะเศรษฐกิจของโลก

2.	 ค่�ใช้จ่�ย

  ค่าใช้จ่าย มีต้นทุนขายและบริการ ในปี 2558 เป็นจำานวน 4,561.81 ล้านบาท ลดลงจำานวน 1,152.88 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.17 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ต้นทุนขายที่ลดลง เนื่องจากผันแปรตาม

ยอดขายที่ลดลง กำาไรขั้นต้นของปี 2558 จำานวน 33.24 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0. 73 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน 

ปีที่แล้ว คือ 249.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.19 ค่าใช้จ่ายขาย และบริหารในปี 2558 เป็นจำานวน 220.70 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น จำานวน 72.36 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 48.78 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากมีการตั้งสำารองหนี้สูญจากลูกหนี ้

การค้าที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำาจำานวน 57.60 ล้านบาท แต่บริษัทก็ยังดำาเนินการติดตามทวงถามอยู่  

มีการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จำานวน 61.9 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น 8.80  

ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจ

	 ต้นทุนท�งก�รเงิน	(ดอกเบี้ยจ่�ย)

  ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)รวมเป็นจำานวนเงิน 98.61 ล้านบาท ใน ปี 2558 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน 

ปีก่อนมีจำานวน 68.99 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำานวน 29.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.93 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน 

ปกีอ่น เนือ่งจากบรษิัทมกีารกูเ้งนิระยะสัน้มากขึน้ ในรปูแบบของการทำา TR จากการเปดิ LC เพือ่ซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศ 
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และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลทำาให้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น จากการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศและการใช้วงเงิน 

สินเชื่อ TR มากขึ้นตามจำานวนคำาสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศด้วย

วิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
 สัดส่วนสินทรัพย์ ของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย

ล้านบาท

	 สินทรัพย์	 ณ	31	ธันว�คม	2558	 ณ	31	ธันว�คม	2557	 %

ลูกหนี้การค้า 249.64 538.55 -53.65 %

สินค้าคงเหลือ 1,698.99 2,593.35 -34.49 %

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 970.00 780.02 24.36 %

อื่นๆ 364.64 605.44 -39.77 %

รวมสินทรัพย์	 3,283.27	 4,517.36	 -27.32	%

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 3,283.27 ล้านบาท ลดลง จำานวน 1,234.09 ล้านบาท เทียบจากปี 2557 

การลดลงของทรัพย์สินรวมส่วนใหญ่มีผลมาจากการลดลงของยอดขาย และเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนี้กาค้าลดลง จำานวน 

288.91 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.65 เนื่องจากยอดขายลดลงในปี 2558 ลูกหนี้การจึงลดลง สืบเนื่องจากการที่ ภาวะเศรษฐกิจ 

ที่ตกต่ำา ลูกค้าบางรายเกิดภาวะที่ไม่สามารถจ่ายชำาระก็ต้องสำารองหนี้สูญทำาให้ลูกหนี้ลดลง

 ในปี 2558 สินค้าคงเหลือมีจำานวน 1,698.99 ล้านบาท ลดลง 894.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.49 เมื่อเทียบกับ 

ปี 2557 เนื่องจากเป็นการลดการสต๊อกสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและ 

การบริหารสินค้าให้ดีขึ้น

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ รวมเป็นจำานวนเงิน 970.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 189.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

24.36 ส่วนใหญ่ เนื่องมากจากการก่อสร้างอาคารโรงงาน และการซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มสายการผลิตในผลิตภัณฑ์ท่อ

หนี้สิน และแหล่งที่มาของเงินทุน
 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

ล้านบาท

	 หนี้สิน	และส่วนของเจ้�ของ	 ณ	31	ธันว�คม	2558	 ณ	31	ธันว�คม	2557	 %

เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะสั้น 2,214.88 2,449.21 -9.57%

เจ้าหนี้การค้า 242.07 1,009.52 -76.02 %

เงินกู้ระยะยาว 153.42 91.57 67.54%

หนี้สินอื่นๆ 95.37 100.79 -5.38 %

ส่วนของผู้ถือหุ้น 577.53 866.27 -33.33 %

รวมหนี้สิน	และส่วนของผู้ถือหุ้น	 3,283.27	 4,517.36	 -27.32	%

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีจำานวนหนี้สินทั้งหมดเป็นจำานวนเงิน 2,705.74 ล้านบาท ลดลงจำานวน 945.35  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.89 สืบเนื่องมาจากบริษัทมีการจ่ายชำาระเจ้าหนี้การค้าไปและมีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และมีการ

ใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินลดลงจึงทำาให้หนี้สินลดลง
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 เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเจ้าหนี้ จำานวน 242.07 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวนเงิน 767.45  

ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 76.02 สืบเนือ่งมาจากสาเหตุทางบรษิัทมีการสั่งซื้อสินคา้น้อยลง เนือ่งจากยอดขายลดลง จึงสง่ผลทำาให ้

บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าดังที่กล่าวลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำานวน 577.53 ล้านบาท ลดลงจำานวน 288.74 ล้านบาท หรือคิดเป็น  

ร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 การลดลงเนื่องจากผลขาดทุนสุทธิ สำาหรับงวด วันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำานวน 263.74 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 

จึงส่งผลทำาให้มีส่วนของผู้ถือลดลงจากปี 2557


