
  
 
 
 
 
 

                      วนัที่   20 กุมภาพนัธ์  2557 

 

 

เร่ือง : คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจําปี 2556 

  ของ บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 

เรียน : กรรมการผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) (PERM) ขอนําส่งงบการเงินรวม และสรุปข้อชีแ้จงถึงสาเหตุของผล

การดําเนินการ สําหรับ ปี 2556 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ผลการดําเนินการรวม 

ใน ปี 2556 บริษัท เพ่ิมสินสตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจเป็นผู้

แปรรูปและจดัจําหน่ายสินค้าเหล็กรีดเย็นและเหล็กรีดร้อน เป็นหลกั จากผลการดําเนินการและฐานะทางการเงินของ

บริษัท สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

 

 รายได้รวม  

- บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กรีดเย็น เหล็กรีดร้อน  หลงัคาเหล็กเคลือบสี และผนงัเหล็ก ซีลายน์ ทีบาร์ ตวัแปร ตวั

ยู จํานวน 5,155.09 ล้านบาท ซึง่สูงกว่ายอดขายในงวดเดียวกนัของปี 2555  ที่มีจํานวน 4,096.01 ล้านบาท ซึง่

เพ่ิมขึน้จํานวน 1,059.99 หรือคิดเป็นร้อยละ 25.85   รายได้รวมเพ่ิมขึน้ 1,054.32 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  25.62   

เม่ือเทียบจากรายได้รวมงวดเดียวกนัในปี 2555 

- การเพ่ิมขึน้ของรายได้มีสาเหตุมาจากปริมาณการขายที่เพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 25. 85  เม่ือเทียบกบัปี 2555   มี

สาเหตุหลกัมาจาก บริษัทได้ทําการขายเหล็กรีดร้อนท่ีมีมลูค่าการซือ้ขายคอ่นข้างมาก เม่ือเทียกบัสินค้าตวัอืน่ ๆ 

และบริษัทก็สามารถหาแหล่งการได้มาของสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดทัง้ปี อีกทัง้บริษัท

ยงัมีการจดัจําหน่ายผลิตภณัท์เหล็กชนิดอื่นให้ครอบคลุมกบัความต้องการของลูกค้ามากขึน้  จึงทําให้บริษัท

สามารถทําการขยายยอดขายของบริษัทได้ และทําให้ยอดขายเพ่ิมขึน้จากปี 2555  

 

 ต้นทุนขายและบริการ     

- ต้นทุนขายในปี 2556  เป็นจํานวน  4,888.19   ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ   94.82 ของรายได้  เม่ือเปรียบเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่านมา  มีต้นทุนขายอยู่ที่ จํานวน  3,902.18  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  95.27 ของรายได้   

และต้นทุนขายตามยอดขายที่เพ่ิมขึน้   986.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.27   ในปี  2556  เม่ือเทียบกบัปี  2555  ซึง่

เป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นทุนขายเพ่ิมขึน้ตามยอดขายที่เพ่ิมขึน้ด้วย ต้นทุนขาย ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า และวตัถุดิบ 

ซึง่คิดเป็นร้อยละ 85 -90 ของต้นทุนขายทัง้หมด รองลงมาคือ ต้นทุน ค่าพลงังาน ค่าวสัดุสิน้เปลืองโรงงาน ค่า

ซอ่มแซมเคร่ืองจกัร  และส่วนที่เหลือคือ  ค่าเส่ือมราคา  

 

บริษัท  เพิ่มสินสตีลเวิคส์  จํากัด (  มหาชน ) 

4 , 95-96  หมู่ 6  ถนน พระราม2  ต.โคกขาม  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000 

โทร:(034) 825090-100 โทรสาร:(034) 825081 E-Mail : contact@permsin.com  Web Site : www.permsin.com 

 



 

 

 กาํไรขัน้ต้น  

- ในปี 2556  บริษัทมีกําไรขัน้ต้น จํานวน 218.31 ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ   5.46 ของรายได้ จากการขาย ในขณะท่ี

ปี 2555  บริษัท มีกําไรขัน้ต้น จํานวน  193.92  ล้านบาท  จากยอดขาย หรือคิดเป็นร้อยละ  4.73   ของรายได้  

 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายแปรผนัตามยอดขาย ประกอบด้วยค่าขนส่งสินค้าและค่า

นายหน้าเป็นหลกั   ซึง่ในปี 2556  บริษัทมีค่าใช้จ่ายบริหารรวมเป็นจํานวนเงิน  216.21   ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 

2555 จํานวน 121.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ128.72 ซึง่มีผลมาจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

จํานวน  82. ล้านบาท  สืบเนื่องมาจากบริษัทมีการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศซึง่ที่ผ่านมาในประเทศมีแหตุการณ์ที่

ไม่แน่นอนทางการเมืองและภาวะค่าเงินท่ีผนัผวน จึงทําให้เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  ซึง่ในปัจจุบันได้มี

มาตราการป้องกนัความเส่ียงจากเหตุการณ์ดงักล่าว โดยมีนโยบายให้มีการกําหนดค่าเงินเม่ือสินค้าเข้าเพ่ือรับรู้

ต้นทุนที่แน่นอนในการกําหนดราคาสินค้าต่อไป และเพ่ือลดความเส่ียงจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน    

 

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบีย้จ่าย) 

- ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบีย้จ่าย)รวมเป็นจํานวนเงิน  59.23 ล้านบาท ในปี 2556  เม่ือเทียบกบั ปี2555 ที่มีจํานวน  

556.85   ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จํานวน  2.38  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  4.19   เม่ือเทียบจากปี 2555  เนื่องจาก

บริษัทมีการกู้ เงินระยะสัน้มากขึน้ ในรูปแบบของการทํา TR จากการเปิด LC เพ่ือซือ้สินค้าจากต่างประเทศ  และ

เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้ จึงส่งผลทําให้ดอกเบีย้จ่ายเพ่ิมขึน้ จากการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศและการใช้วงเงิน

สินเช่ือ TR มากขึน้ตามจํานวนคําสัง่ซือ้สินค้าต่างประเทศด้วย   

 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  

-  บริษัทมีผลกําไรสุทธิ จํานวน  4.28  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  91.36 หรือคดิเป็นมลูค่าผลการดําเนินการ 

ลดลง  จํานวน 45.23  ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี  2555 มีผลมาจากปัจจยัดงันี ้คือ 

 

o เนื่องจากการที่ราคาเหล็ก มีการปรับตวัลงในบางช่วง  และปริมาณการขายหล็กชนิดอื่นก็เพ่ิมขึน้ 

เนื่องมาจากสาเหตุหลกับริษัทมีการจดัจําหน่ายเหล็กชนิดอื่นมากขึน้   ซึง่ปริมาณความต้องการของลูกค้า

ในการสัง่ซือ้มีปริมาณมากและภาวะเศรษฐกิจขยายตวัหลายๆ ธุรกิจจึงทําให้ปริมาณความต้องการเหล็ก

โดยรวมเพ่ิมขึน้ 

o  เนื่องจากบริษัทมีการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศ และใช้เปิด LC ในการต้องใช้เงินตราต่างประเทศซึง่ใน

ปี 2556  ค่าเงินบาทมีความผนัผวนและการอ่อนค่า ทําให้บริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

เป็นจํานวน 82  ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ กบัปี 2555 ซึง่มีผลกําไรอตัราแลกเปล่ียนเงินตราเป็นจํานวน 

17.65 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมียอดผลกําไรลดลง  ในช่วงปี 2556    

 

 

 

 



 

ฐานะการเงิน  

  สินทรัพย์  

 สดัส่วนสินทรัพย์ ของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย 

   

ร้อยละ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ลูกหนีก้ารค้า 18.14 33.88 22.27 

สินค้าคงเหลือ 45.55 32.21 38.37 

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 26.86 20.96 22.50 

อื่น ๆ 9.45 12.95 16.86 

      รวมสินทรัพย์  100 100 100 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 2,341.85 ล้านบาท  ลดลงจํานวน 220.98   ล้านบาท เทียบจากปี 2555   

การลดลงของทรัพย์สินรวมส่วนใหญ่มีผลมาจากการบริหารจดัการของฝ่ายจดัการ และเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน  เน่ืองจากมีการ

ลดลงของลูกหนีก้ารค้า จํานวน 442.62 ล้านบาท   การลดลงของเงินสด  41.11 ล้านบาท และการลดลงสินทรัพย์รอการขาย 

จํานวน    65.23  ล้านบาท เพราะบริษัทได้บริหารการในเร่ืองของระยเวลาการให้เครคริตกบัลูกหนี ้ได้มีการจําหน่ายสินทรัพย์รอ

การขายออกไป และได้นําเงินฝากไปชําระหนีเ้จ้าหนีต้่างประเทศจากการซือ้สินค้าต่างประเทศ  

 

หนีส้ิน และแหล่งที่มาของเงินทุน  

 สดัส่วนของหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 
 

ร้อยละ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

 เงินกู้ยืมและสินเช่ือระยะสัน้ 58.32 55.51 56.08 

เจ้าหนีก้ารค้า 4.09 6.20 3.59 

เงินกู้ระยะยาว 0.00 0.00 1.81 

หนีสิ้นอื่น ๆ  1.36 4.17 3.98 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 36.23 34.12 34.54 

   รวมหนีสิ้น และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 100 100 100 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  บริษัท มีจํานวนหนีสิ้นทัง้หมดเป็นจํานวนเงิน  1,493.28  ล้านบาท   ลดลงจํานวน 193.87   

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.49  สืบเน่ืองมาจากบริษัทมีการจ่ายชําระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า และมีการจ่ายชําระเงินหนีสิ้นภายใต้

สญัญาเช่าซือ้ และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินด้วย 

 

 เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีเจ้าหนี ้จํานวน  96.97  ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวนเงิน  57.34  ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ  37.16  สืบเน่ืองมาจากสาเหตุ ทางบริษัทมีการจ่ายชําระเจ้าหนีก้ารค้า จึงส่งผลทําให้บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้า

ดงัท่ีกล่าว ลดลง  

 

 



ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556   มีจํานวน 848.57 ล้านบาท  ลดลง  25.10   ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ  2.87 เม่ือเทียบ

กบัปี2555 เนื่องมาจากสาเหตุ บริษัทได้นําผลการดําเนินการมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน ปี 2556 จึงทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดลง  

 

 จึงเรียนชีแ้จงมาเพ่ือโปรดทราบ 

    

                                                                                                                                 

           ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                     
 

                                   (นางชไมพร   ยงวงศ์ไพบูลย์)   

                                         ผู้อํานวยการด้านบญัชีและการเงิน                    

  


