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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

 บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำากัด (มหาชน) (PERM) มีผลการดำาเนินงานโดยรวมปี 2559 โดยมี ผลกำาไรสุทธิ 412.98  

ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจำานวน 676.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 256.58 โดยมีสาเหตุ

หลักดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

	 ผลก�รประกอบก�ร	 ปี	2559	 ปี	2558	 %

รายได้จาการขาย และบริการ 5,218.50 4,571.72 14.15 %

รายได้รวม 5,232.50 4,595.05 13.87 %

กำาไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 412.98 -263.72 256.59 %

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
กำาไรสุทธิ
 บริษัทมีผลกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 412.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีที่แล้ว 

จำานวน 676.72 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 256.59 โดยมีสาเหตุดังนี้

1.	 ร�ยได้

  บริษัทมีรายได้รวม สำาหรับ ปี 2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 5,232.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ยอดขายใน

งวดเดียวกันของปีทีแล้ว จำานวน 4,595.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 637.45 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.87 รายได้

จากการขายและบริการ จำานวน 5,218.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน ปีที่แล้วจำานวน 646.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 14.15 โดยเปน็ผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยเริม่ฟืน้ตวัและทางภาครฐับาลก็ไดม้กีารอนมุติโครงการ 

ต่างๆ ออกมา ทำาไห้มีปัจจัยส่งเสริมไห้เศรษฐกิจภายในประเทศ มีการขยายตัวและมีความต้องการของลูกค้า (demand) 

ของเหล็กมากขึ้นทำาไห้ยอดรายได้เพิ่มขึ้น

2.	 ค่�ใช้จ่�ย

2.1 ต้นทุนขายและบริการ สำาหรับ ปี 2559 เป็นจำานวน 4,447.01 ล้านบาท ลดลงจำานวน 114.81 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 2.52 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจขาขึ้น ทางบริษัท สามารถ

กำาหนดราคาขายไดแ้ละภาวะเศรษฐกจิทีก่ำาลงัขยายตวัทำาใหม้คีวามตอ้งการสิน้คา้ในตลาดและบรษิัทมกีารจดัการ

บริหารจัดการเรื่องต้นสินสินค้าที่มี ประสิทธิภาพ จึงทำาไห้ต้นทุนสินค้าลดลงจากงวดเดียวกันปีที่แล้ว

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำาหรับ ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นจำานวน 214.26ล้านบาท 

ลดลง จำานวน 18.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.14 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทได้มีการ

ตั้งหนี้สงสัยจะสูญลดลง จำานวน 44.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.54 เนื่องจากมีลูกหนี้มาจ่ายชำาระยอด

คา้งชำาระทีต่ัง้สำารองหนีส้งสยัจะสญูไปแลว้ทางบรษิัทไดว้า่จา้งไหล้กูหนีด้งักลา่วทำาการรดีทอ่เหลก็ใหเ้พือ่เปน็การ

เอาค่าบริการบางส่วนมาชำาระหนี้ที่คงค้างโดยมีสัดส่วนคือ ร้อยละ 30 และร้อยละ 70 จึงทำาไห้ค่าใช้จ่ายการขาย

และบริหารลดลง

	 ต้นทุนท�งก�รเงิน	(ดอกเบี้ยจ่�ย)

  ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) สำาหรับปี 2559 เป็นจำานวนเงิน 64.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน

มีจำานวน 98.61 ล้านบาท ลดลงจำานวน 34.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.87 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจาก

บริษัทมีการจ่ายชำาระกู้เงินระยะสั้นและมีการจ่ายชำาเงินกู้ยืมระยะยาวจึงส่งผลทำาให้ดอกเบี้ยลดลง
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วิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
 สัดส่วนสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย

ล้านบาท

	 สินทรัพย์	 ณ	31	ธันว�คม	2559	 ณ	31	ธันว�คม	2558	 %

ลูกหนี้การค้า 461.71 295.95 56.01%

สินค้าคงเหลือ 1,669.53 1,698.99 -1.74%

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 1,070.54 970.74 10.92%

อื่นๆ 796.97 317.60 150.93%

รวมสินทรัพย์	 4,004.87	 3,283.27	 21.93%

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 4,004.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำานวน 721.6 ล้านบาท เทียบจากปี 2558 

การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินรวมส่วนใหญ่มีผลมาจาก ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น

 ในปี 2559 มีลูกหนี้การค้า 461.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.00 เมื่อเทียบกับปี 2558 

เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น สินค้าคงเหลือ จำานวน 1,669.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำานวน 29.46 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.74 

เนือ่งจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้และนโยบายในการจดัการและบรหิารสนิคา้คงเหลอืทีม่ปีระสทิธภิาพ สนิทรพัยอ์ืน่คอืเงนิจา่ยลว่งหนา้

ค่าสินค้า จำานวน 451.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 438.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3,240 เนื่องจากได้มีการจ่ายค่าสินค้า

ล่วงหน้า

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ รวมเป็นจำานวนเงิน 1,076.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำานวน 105.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

10.91 ส่วนใหญ่ เนื่องมากจากการซื้อเครื่องจักรใหม่และการสร้างอาคารโรงงาน

หนี้สิน และแหล่งที่มาของเงินทุน
 สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

ล้านบาท

	 หนี้สิน	และส่วนของเจ้�ของ	 ณ	31	ธันว�คม	2559	 ณ	31	ธันว�คม	2558	 %

เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะสั้น 2,528.10 2,258.19 11.90%

เจ้าหนี้การค้า 167.97 242.07 -30.61%

เงินกู้ระยะยาว 107.22 153.42 -30.11%

หนี้สินอื่นๆ 211.07 52.60 301.27%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 990.51 577.53 71.51%

รวมหนี้สิน	และส่วนของผู้ถือหุ้น	 4,004.87	 3,283.27	 21.98%

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีจำานวนหนี้สินทั้งหมดเป็นจำานวนเงิน 3,014.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำานวน 308.68  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.38 สืบเนื่องมาจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้น เพิ่มขึ้นเนื่องการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นตามยอดขาย

ที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินอื่นที่เพิ่มขึ้น คือเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า เนื่องจากเป็นการจองสินค้าล่วงหน้าของลูกค้าและภาษี

เงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

 เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้ จำานวน 167.97 ล้านบาท ลดลง เป็นจำานวนเงิน 74.10 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 30.61 สืบเนื่องมาจากสาเหตุ ทางบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าลดลง
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำานวน 990.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 412.98ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

301.27 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 การเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกำาไรสุทธิ สำาหรับงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวน 412.98 ล้านบาท จึงส่งผลทำาให้มีส่วนของ

ผู้ถือเพิ่มขึ้นจากปี 2558


