
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน) 47

ผลการดำเนินการรวม	
 ใน ปี 2557 บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจเป็นผู้แปรและจัด

จำหน่ายสินค้าเหล็กรีดเย็นและเหล็กรีดร้อน เป็นหลัก จากผลการดำเนินการและฐานะทางการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

รายได้รวม

 บริษัทมีรายได้จากการขายเหล็กรีดเย็นเหล็ก เหล็กรีดร้อน หลังคาเหล็กเคลือบสี และผนังเหล็ก ซีลายน์ ทีบาร์ ตัวแปร ตัวยู 

จำนวน 5,946.79 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า ยอดขายในงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 5,155.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 791.68 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.36 รายได้รวม จำนวน 5,963.82 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในงวดเดียวกันของปั 2556 จำนวน 5,169.44 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 794.37 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.37 เมื่อเทียบจากยอดรายได้รวมในงวดเดียวกันในปี 2556 

 การเพิ่มขึ้นของรายได้มีสาเหตุมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.36 เมื่อเทียบกับ ปี 2556 มีสาเหตุหลักจาก 

เนื่องจากบริษัท ได้ทำการขายเหล็กรีดร้อน ที่ มีมูลค่าการซื้อขายที่มีจำนวนมูลค่าการซื้อค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับสินค้าตัวอื่นๆ 

และบริษัทก็สามารถหาแหล่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดทั้งปี และบริษัทยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณท์

เหล็กชนิดอื่น ให้ ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นจึงทำให้บริษัทสามารถทำการขยายยอดขายของบริษัทได้ และทำให้

ยอดขายเพิ่มขึ้น จากปี 2556 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ เหล็กรีดร้อน และ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ เหล็กชนิดอื่นๆ ด้วย 

 

ต้นทุนขายและบริการ

 ต้นทุนขายในปี 2557 เป็นจำนวน 5,713.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.82 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมาที่มีต้นทุนขายอยู่ที่ จำนวน 4,888.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.56 ของรายได้ และต้นทุนขายตามยอดขายที่เพิ่ม

ขึ้น 825.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.89 ในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 คือสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ด้วย ด้วย ต้นทุนขาย ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า และวัตถุดิบ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 -90 ของต้นทุนขายทั้งหมด รองลงมาคือ 

ต้นทุน ค่าพลังงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร และส่วนที่เหลือคือ ค่าเสื่อมราคา 

 

กำไรขั้นต้น

 ในปี 2557 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 249.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.18 ของรายได้ จากการขาย ในขณะที่ปี 2556 

บริษัท มีกำไรขั้นต้น จำนวน 281.25 ล้านบาท จากยอดขาย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.44 ของรายได้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายแปรผันตามยอดขาย ประกอบด้วยค่าขนส่งสินค้าและค่านายหน้า

เป็นหลัก ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายบริหารรวมเป็นจำนวนเงิน 147.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 68.63 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 31.75 ซึ่งมีผลมาจากปี 2557 บริษัทมีมาตราการป้องกันผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่ง

บริษัทมีการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ จึงส่งผลให้บริษัทไม่ มี ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ยจ่าย)

 ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)รวมเป็นจำนวนเงิน 68.99 ล้านบาท ในปี 2557 เมื่อเทียบกับ ปี2556 มีจำนวน 59.24 

ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 9.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.46 เมื่อเทียบจากปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีการกู้เงินระยะสั้นมากขึ้น 

ในรูปแบบของการ ทำ TR จากการเปิด LC เพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลทำให้ ดอกเบี้ย

จ่ายเพิ่มขึ้น จากการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศและการใช้วงเงินสินเชื่อ TR มากขึ้นตามจำนวนคำสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศด้วย 
 

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	



ร า ย ง า น 
ป ร ะ จํ า ปี 4� 2��7 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 18.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 321.03 หรือคิดเป็นมูลค่าผลการดำเนินการ เพิ่มขึ้น จำนวน 

13.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีผลมาจากปัจจัยดังนี้ คือ 

 จากการที่ราคาเหล็ก มีการปรับตัวสูงขึ้นในบางช่วง และปริมาณการขายหล็กชนิดอื่นก็เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุหลัก

บริษัท มีการจัดจำหน่ายเหล็กชนิดอื่นมากขึ้น ซึ่งปริมาณความต้องการของลูกค้าในการสั่งซื้อมีปริมาณมากและภาวะเศรษฐกิจขยาย

ตัวหลายๆ ธุรกิจจึงทำให้ปริมาณความต้องการเหล็กโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 

 เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และใช้ เปิดแอลซี ในการต้องใช้เงินตราต่างประเทศซึ่งในปี 2557 บริษัท

มีมาตราการทำการป้องการค่าเงินบาทมีความผันผวนโดยการรับรู้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทโดยสามารถกรับรู้ต้นทุนของสิค้า

ได้ณ วันที่สินค้าเข้า และทำให้บริษัทไม่ได้มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงทำให้ผลกำไรขาดทุนในปี 2557 เพิ่มขึ้น 

 

ฐานะการเงิน	
สินทรัพย์ 

สัดส่วนสินทรัพย์ ของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย 
 

 ร้อยละ ปี2557 ปี2556 ปี2555 

ลูกหนี้การค้า 14.86 18.43 22.27 

สินค้าคงเหลือ 57.41 45.61 38.37 

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 17..27 26.89 22.50 

อื่นๆ 10.46 9.08 16.86  

 รวมสินทรัพย์ 100 100 100

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 4,517.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,178.13 ล้านบาท เทียบจากปี 2556 

การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินรวมส่วนใหญ่มีผลมาจากการเพิ่มยอดขาย และเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ 

240.44 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินสด 52.25 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ จำนวน 1,526.46 ล้านบาท ส่วนที่เป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือ เงินฝาก ที่ติดภาระค้ำประกัน เพิ่มขึ้น จำนวน 108. ล้านบาท เพราะบริษัทได้นำเงินฝากไปค้ำปะกันใน

การซื้อสินค้าต่างประเทศ โดยการเปิด แอลซี 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารมีจำนวน 69.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 303.25 เพิ่มขึ้น เนื่องจาก

บริษัทมียอดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ในปี 2557 

 ลูกหนี้เพิ่มขึ้น จำนวน 240.44 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ใน ปี 2557 จึงทำให้ ลูกหนี้ มียอดเพิ่มขึ้น ในปี 

2557 สินค้าคงเหลือมีจำนวน 2,593.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,526.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1043.08 เมื่อเทียบกับปี 2556 

เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ได้พยายามเร่งระบายสินค้าที่ส่งเข้ามา และสินค้าคงเหลือออกเพื่อให้

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ดำเนินการในบริษัท 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 780.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 150.90 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 

23.99 ส่วนใหญ่ เนื่องมากจาก มีการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่ทขึ้น 
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หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย 
 

 ร้อยละ ปี2557 ปี2556 ปี2555 

เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะสั้น 55.32 58.39 56.72 

เจ้าหนี้การค้า 23.00 4.60 3.59 

เงินกู้ระยะยาว 2.10 0.00 1.81 

หนี้สินอื่นๆ 0.41 0.74 3.98 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 19.18 36.27 34.54  

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 100 100 100

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีจำนวนหนี้สินทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 3,651.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,160.29 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 144.90 สืบเนื่องมาจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นและมีการเปิด แอล ซี เพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 

และมีการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าสินค้า แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวลดลง และมีการจ่ายชำระเงินหนี้สินภาย

ใต้สัญญาเช่าซื้อ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินด้วย 

 เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเจ้าหนี้ จำนวน 1,038.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 931.25 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 865.85 สืบเนื่องมาจากสาเหตุ ทางบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น เพื่อทำการสต็อกสินค้าเพื่อขาย จึงส่งผล

ทำให้บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าดังที่กล่าว เพิ่มขึ้น 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 มีจำนวน 866.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.70 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.09 เมื่อเทียบกับปี 

2556 เนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

 การเพิ่มขึ้นของกำไรทุนสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 18.06 ล้านบาท จึงส่งผลทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากปี 

2556 


