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13. ข้อมูลทางการเงินทสีําคัญ 

 

13.1 งบการเงนิ 
 
 งวดการบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาหนงึปีของบริษทัและบริษัทย่อย เริมต้นในวนัที 1 เมษายน และสินสดุใน

วนัที 31 มีนาคม ของทกุปี  

 

 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปีบญัชี  2559, 2560 และ 2561 

 
 (ก) สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี  

 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 

  
 ผู้สอบบญัชี นางกิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4496 บริษทั สํานกังาน อีวาย 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไข  

      ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรับปีสินสดุวนัเดียวกนัของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ

เฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 

  
 ผู้สอบบญัชี นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3516 บริษทั สํานกังาน อี

วาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไข  

      ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรับปีสินสดุวนัเดียวกนัของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ

เฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 

  
 ผู้สอบบญัชี นางสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5872 บริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไข  

      ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรับปีสินสดุวนัเดียวกนัของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ

เฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ 

      

   (ข) ตารางสรุปงบการเงนิ  

 
  ตารางแสดงรายการงบดุล งบกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด ในระยะ  ปีทีผ่านมา สําหรับปีบญัชี 

2559, 2560 และ 2561 สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดลุ 

สาํหรับปี สนิสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 

      (หน่วย: พนับาท) 

   งบตรวจสอบ  

   สินสดุ 31 มีนาคม  

  ปีบัญช ี2559 ปีบัญช ี2560 ปีบัญช ี2561 

  จํานวนเงิน  %  จํานวนเงิน % จํานวนเงิน  %  

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ,  8.01  ,  .   ,  .   

 เงินลงทนุชัวคราว ,  0.20 ,  0.  ,  0.  

 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน  ,    34.37  ,    .   ,    .   

 สินค้าคงเหลือ – สทุธิ ,    29.96  ,    .   ,    .   

 สินทรัพย์หมนุเวียนอืน ,      0.23  ,      0.2   ,      .   

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,613,645  72.77 1,737,053  76.47 , ,   7 .  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม        ,    0.42         ,    0.48         ,    0.   

 เงินลงทนุระยะยาว ,  0.14 ,  .  ,  .  

 เงินลงทนุระยะยาวอืน - - - - - - 

 ทดีิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 519,217   23.42  ,    .   ,    .   

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  0.02   0.03   0.0   

 

เงินฝากสถาบนัการเงนิซึงมีข้อจาํกดั

ในการใช้ 46,500     2.10  45,980    2.03  41,180    1.96  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี*** ,  0.97 ,  0.9  ,  .  

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน  ,     0.16 ,     0.17 ,     .  

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 630,444 26.32 534,409 23.53 495,615 20.98 

รวมสินทรัพย์ 2,217,409  100.00  2,271,462  100.00  2,362,033  100.00  

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสินหมุนเวียน       

 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกู้ ยืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน ,   11.41 ,   .  ,   .  

 เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอืีน  362,818   16.36  ,    .   ,    .   

 

เจ้าหนตีามสัญญาเช่าทางการเงนิทีถึง

กําหนดชําระภายใน 1 ปี 

,      0.16  ,      0.05  -     .   

 ภาษีเงินได้นติบิคุคลค้างจ่าย        15,167      0.68        ,       .         ,       .  

 หนีสินหมนุเวียนอืน 13,052     0.59 ,      0.36 ,     .  

 รวมหนีสินหมุนเวียน 647,470 29.20  624,350 27.49  640,921 27.13  

หนีสินไม่หมุนเวียน       

 เจ้าหนตีามสัญญาเช่าทางการเงนิ ,    0.05  -   -  -   -  

 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน ,  1.36 ,  1.36 ,  .  

 หนีสินไม่หมนุเวียนอืน 1     -  1     -  1     -  

 รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 31,187 1.41  31,070 1.36  36,505 1.55  

 หนีสินรวม  678,657 30.61  655,420 28.85  677,426 28.68  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 ทนุเรือนหุ้น       

 ทนุจดทะเบียน  383,000   383,000   383,000   

 ทนุทีออกและเรียกชําระแล้ว  383,000   17.27  383,000   1 .   383,000   .   

 สว่นเกินมลูคา่หุ้น 519,673 23.44  519,673 2 .   519,673 .   

 กําไรสะสม             

 

จดัสรรแล้ว-สํารองตาม

กฎหมาย  ,      2.94  ,      .   ,      .   

 ทยีงัไม่ได้จดัสรร *** ,    16.98  ,    .   ,    .   

 

องค์ประกอบอืนของสว่นของผู้

ถือหุ้น ( ) - ( ) -  .  

 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย*** 194,291 8.76 ,  .  ,  .  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,538,752 69.39  1,616,042 71.15  1,684,607 71.32  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,217,409 100.00  2,271,462 100.00  2,362,033 100.00  
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 
(หน่วย: พนับาท) 

 

     งบตรวจสอบ  

     สินสุด 31 มีนาคม  

    ปีบญัชี  ปีบญัชี  ปีบญัชี  

    จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

รายได้             

  

รายได้จากการขายและ

บริการ 3,176,851 99.06 3,199,817 99.19 3,376,190 99.08 

  รายได้อืน 30,169 0.94 ,  0.81 ,  0.92 

รวมรายได้ 3,207,020 100 3,226,047 100 3,407,574 100 

ค่าใช้จ่าย           

  ต้นทุนขายและบริการ 2,858,660 89.13 2, ,  8 .  2,893,971 84.93 

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 75,202 2.34 ,  2.  ,  .  

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 99,324 3.10 ,  3.  ,  3.  

รวมค่าใช้จ่าย 3,033,186 94.58 2,946,381 91.33 3,066,161 89.98 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบยีจ่ายและภาษี

เงินได้ 173,834 5.42 ,  5.42 ,  .  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -14,912 -0.46 - ,  -0.46 - ,  -0.14 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินในลงทุนในบริษัทร่วม 1,199 0.04 1, 9 0.04 ,  0.04 

ภาษีเงินได้*** -33,404 -1.04 - ,  -1.04 - ,  - .  

ส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -29,022 -0.90 - ,  -0.90 - ,  - .  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 97,695 3.05 176,564 3.05 208,189 6.11 

มูลค่าทตีราไว้ (บาท) 1   1   1   

กาํไรสุทธิต่อหุ้น – Weighted average 

(บาท) 0.26   0.46   0.54   
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปี สนิสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 

   (หน่วย: พนับาท) 

          งบตรวจสอบ   

          สินสุด 31 มีนาคม   

         ปีบัญชี 2559   ปีบัญชี 2560   ปีบัญชี 2561 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน       

  กําไรสทุธิก่อนภาษี 160,120 273,310 ,  

  รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทนุ) สทุธิเป็นเงินสทุธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนนิงาน:       

   คา่เสือมราคา 91,622 ,  ,  

   คา่ตดัจําหนา่ย 140   

   คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (โอนกลบั) 6,440  - ,  

   คา่เผือสินค้าเสือมสภาพ (โอนกลบั) 2,660 - ,  - ,  

   กําไรจากการจําหนา่ยเงนิลงทนุชัวคราว - - - 

   ขาดทนุ (กําไร) จากการขายทีดนิ อาคาร อุปกรณ์และเงนิลงทนุ -1,221 - ,  - ,  

   กําไรทียงัไม่เกิดขึนจริงในการเปลียนแปลงมลูคา่เงินลงทนุระยะสนั -4 -  -19 

   การเปลียนแปลงในสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน*** ,  ,2  ,  

   ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึ -159 - 59 -53 

   สว่นแบ่งกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม -1,199 -1, 9 -1,437 

   ดอกเบียรบั -896 -842 -757 

   เงินปันผลรับ -200 -  -358 

   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย 13,636 ,  3, 5 

  กําไรสทุธิจากการดําเนนิงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินจากการดําเนนิงาน ,  358,952 ,  

  สินทรัพย์จากการดําเนนิงาน (เพมิขนึ) ลดลง       

   ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 9,880 ,  - ,  

   สินค้าคงเหลือ  156,787 - ,  - ,  

   สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 2,933 -  ,  

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 4,904 -   

  หนสีินจากการดําเนนิงานเพิมขึน (ลดลง)       

   เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน -72,392 ,  ,  

  เงนิสดจา่ยผลประโยชน์พนกังาน - ,  -  - 

   หนีสินหมนุเวียนอืน 138 - ,  ,  

  เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 375,390 477,827 ,  

   จ่ายดอกเบีย -13,978 - ,  - ,  

   จ่ายภาษีเงินได้ -35,576 - ,  - ,  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกจิกรรมดําเนินงาน 325,836 430,179 480,453 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ       

 เงินสดรับ(จ่าย) จากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - ,  

  เงินฝากสถาบนัการเงนิซึงมีข้อจาํกดัในการใช้เพิมขนึ -500  -  

  เงินสดจา่ยซอืทีดิน อาคาร และอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน -65,474 - ,  - ,  

  ดอกเบียรบั 913   

  เงินปันผลรับ 200   

  เงินสดจา่ยซอืเงนิลงทนุชวัคราว -4,500 - , 00 - 

  เงินสดรับจากการจําหน่ายเงนิลงทนุระยะสัน 20,118 ,1  ,  

  เงินสดรับจากการขายทดีิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,224 , 4 ,  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน -48,019 -23,840 - ,  

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ       

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงนิเพมิขึน (ลดลง) -125,892 -199,390 -17,720 

  เงินสดจา่ยเจ้าหนีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ,  - ,  -1,168 

  เงินปันผลจา่ย -105,401 -143,720 -199,760 

  เงินสดรับจากการเพิมทนุในบริษัทย่อยของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยทีไม่มีอํานาจควบคมุบริษัทยอ่ย ,  - - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน -234,895 -346,590 -218,648 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนทมีีต่อเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด -86 -  8 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธ ิ 42,836 ,  ,  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 134,807 1 ,  ,  

 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสินปี  177,643 237,452 488,973 
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

อตัราส่วนทางการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 

 

   งบตรวจสอบ  

   สินสุด 31 มีนาคม  

  ปี  ปี  ปี  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)    

 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)            2.49            2.78            2.91 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)            1.              1.              1.86  

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)             0.44             0.68             0.76  

 อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนกีารค้า - รวม (เท่า)             4.01             4.30             4.75 

 ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย - รวม (วนั)                                                  76  

 อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ - (เท่า)     6.26     6.43     6.57 

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย -(วนั)                58                56                55 

 อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า)             .              .              . 9 

 ระยะเวลาชําระหนี (วนั)                                                  72  

 Cash Cycle (วนั)                                               58  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)    

 อตัรากําไรขนัต้น (%)  10.02% 13.32% 14.28% 

 อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (%) . % 7.92% 9.18% 

 อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) .80% . % 54.97% 

 อตัรากําไรสทุธิ  (%)  3.05% . % 6.11% 

 อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  (%) . % . % 4.43% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio)    

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) . % . % 8.99% 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 35.56% 53.59% 64.73% 

 อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)            1.39             1.              1.47  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)    

 อตัราส่วนหนสีินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)             0.44              0.41              0.40  

 อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)            .            .            146.59 

 อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า)              .              .              2.05 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) . % . % 82.79% 
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13.2     คําอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

 (ก) ผลการดาํเนินงาน 
 

  บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยการจัดหา แปรรูป และจําหน่ายสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น ผลติ

และจําหน่ายท่อ สเตนเลส แปรรูปและจําหน่ายเหล็กชบุสงักะสีและเหล็กเคลือบสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น และให้บริการด้าน

การตดั เจาะ ขัดผิว สเตนเลสและเหล็กตามความต้องการของลูกค้า สเตนเลสเป็นโลหะทีมีความแข็งแรงทนทาน ต้านทาน

การสกึกร่อน และทําความสะอาดได้งา่ย ผลิตภณัฑ์ของบริษทัและบริษัทย่อยนําไปใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น 

อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อตุสาหกรรม

อาหาร เป็นต้น บริษัทก่อตงัและประกอบธุรกิจในปี 2532 ต่อมาได้จดัตงับริษัทย่อย 3 บริษัทและบริษัทร่วม 1 บริษัท 

ประกอบด้วย 

 

(1) วนัที 14 เดือนตลุาคม 2547 บริษัทได้จดัตงับริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั (บริษัทถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 99.99) เพือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อสเตนเลสสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ท่อไอเสีย

รถยนต์ ท่อไอเสียรถจกัรยานยนต์ บริษัทย่อยดงักล่าวมผีลประกอบการเชิงพาณิชย์ในปีบญัช ี 2550 ต่อมาเมือวนัที 1 

ตลุาคม 2553 บริษทัใหญ่มีการขายเงนิลงทนุบริษัทย่อยให้แก่พนัธมิตรธุรกิจจากญีปุ่ น Mory Industrial Inc.จากประเทศ

ญีปุ่ นในสดัส่วนร้อยละ 40.00 ทําให้บริษัทมีสดัส่วนถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 59.99  

 

(2) วนัที 2 เดือนมิถนุายน 2548 บริษัทได้จดัตงับริษัทย่อยรายบริษัท ดี-สเตนเลส จํากดั (บริษัทถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 99.93) ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท ต่อมาเปลียนชือเป็นบริษัท สเตนเลสทางเลือก จํากดั เพือประกอบธรุกิจ

ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑส์เตนเลสเกรดเฉพาะ บริษัทย่อยดงักล่าวมีผลประกอบการเชิงพาณิชย์ในปีบญัชี 2549 และเมือ

วนัที 4 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลียนชือบริษัทเป็น บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั และได้เพิมทุนจด

ทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยเรียกชําระแล้ว 5.5 ล้านบบาท และ มีสดัส่วนถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 74.99 และ นกัธุรกิจ

จากประเทศสิงคโปร์หนงึท่านถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25.00  โดยการเพิมทุนมีวตัถปุระสงค์เพือขยายธุรกิจเข้าสูผ่ลติภณัฑ์

ประเภทอลูมิเนียมในตลาดใหม่  

 เมือวนัที 7 พฤศจิกายน 2560 ทีประชมุกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯซือหุ้นสามญัของบริษัท 

อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั (บริษัทย่อย) จากผู้ มีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของ     บริษัทย่อยจํานวน 25,000 หุ้น 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท (เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้วจํานวน 2 หุ้น และเรียกชําระแล้วร้อยละ 50 จํานวน 24,998 หุ้น) 

เป็นจํานวนเงิน 1.25 ล้านบาท ซงึจะทําให้สดัส่วนเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯเพิมขึนเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษัทย่อยดงักล่าว 

 

(3) บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัทร่วมจดัตงัขึนเป็นบริษัทจํากดัเมือวนัที 1 เมษายน 2552 มี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และ Mory Industries, Inc. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 49.00 เช่นกัน เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกัน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ดําเนินกิจการด้านนายหน้า ด้านการขายและ

การตลาดทงัในประเทศและต่างประเทศให้กบับริษทัผู้ ถือหุ้นใหญ่และบริษัทในกลุ่ม 
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(4) เมอืวนัที 31 มกราคม 2556 บริษัทได้ซือหุ้นสามญัของ บริษัท เงก็เซ่งเชียงเม็ททอล จํากดั ( ณ วนัท ี 1 

เมษายน 2557 ได้เปลียนชือเป็น บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั) ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ซงึเป็นตวัแทนจําหน่าย

ประเภท ทองแดง อลมิูเนียมและสเตนเลส 

  

 ผลการดําเนินงาน 

  ผลประกอบการงวดประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในส่วน

ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จํานวน 208.18 ล้านบาท เพิมขึน 31.62 ล้านบาทหรือเพิมขนึร้อยละ 17.9 โดยยอดขายและกําไร

สุทธิเพิมขนึเมือเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกันของปีก่อน ซงึมีผลกําไรสุทธิ 176.56 ล้านบาท ยอดขายทีเพิมขึนใน

ภาพรวมเกิดจากการฟืนตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จงึได้รับแรงหนนุจากการส่งออกการท่องเทียวทีแข็งแกร่ง ตลอดจน

การฟืนตัวของสัญญาณการลงทุนในโครงการใหม่ๆและการใช้จ่ายภาครัฐ เหล่านีเป็นปัจจัยกระตุ้ นทางเศรษฐกิจทีเป็น

ประโยชน์ต่อลกูค้าของบริษทัและบริษัทย่อยในอตุสาหกรรมต่างๆและส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานของบริษทัและบริษัทย่อย

ในลําดับต่อมา ในส่วนของกําไรสุทธิทีเพิมขึนเนืองจากกําไรขันต้นยังคงอยู่ในระดับทีดีจากกลุ่มสินค้าโลหะประเภทต่างๆ

โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มท่อไอเสียในอตุสาหกรรมยานยนต์ ซงึเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการผลิตทีดีขึนในระหว่างปี 

 

  ทงันีกําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้เพิมขนึ 61.74 ล้านบาท ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายจากภาษีเงิน

ได้เพิมขึน 13.63 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 3.19 ล้านบาท ในขณะทีมีส่วนแบ่งกําไรสุทธิของผู้ ถือหุ้นส่วน

น้อยของบริษัทย่อยเพมิขึนจํานวน 19.46 ล้านบาทในปีปัจจุบนั 

 

  ผลประกอบการงวดประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในส่วน

ของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่จํานวน 176.56 ล้านบาท เพมิขึน 78.86 ล้านบาทหรือเพิมขนึร้อยละ 80.7 โดยยอดขายเปลียนแปลง

เล็กน้อยแต่กําไรสุทธิเพิมขนึเมือเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึงมีผลกําไรสุทธิ 97.70 ล้านบาท กําไรสุทธิที

เพิมขึนเนืองจากภาพรวมการจัดการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนืองเพือบริหารต้นทุนในส่วนทียงัขาดประสิทธภาพ 

และ ยอดขายและกําไรขันต้นของกลุ่มท่อไอเสียทีเพมิขึนในกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ ในขณะทีภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 

2559 ถงึ 2560 ยงัอยู่ในลกัษณะค่อยๆฟืนตวัจากแรงหนนุจากมาตรการการลงทนุในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และกระตุ้น

เศรษฐกิจของภาครัฐเช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เกียวกบัเครือข่ายคมนาคมทางถนนและทางราง ซึงช่วยหนุนให้เกิด

การบริโภคและการลงทนุจากภภาคเอกชนทีขยายตวั และการท่องเทียวก็ยงัเป็นแรงขบัเคลือนสําคญัของเศรษฐกิจไทย 

 

                             ทงันีกําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้เพิมขึน 105.84 ล้านบาท ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายจากภาษี

เงินได้เพิมขึน 20.92 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 6.89 ล้านบาท ในขณะทีมีส่วนแบ่งกําไรสุทธิของผู้ ถือ

หุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิมขนึจํานวน 13.41 ล้านบาทในปีปัจจบุนั 

 

  ผลประกอบการงวดประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในส่วน

ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จํานวน 97.70 ล้านบาท ลดลง 34.22 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 25.9 โดยยอดขายและกําไรสุทธิ

ลดลงเมือเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซงึมีผลกําไรสทุธิ 131.92 ล้านบาท ทงันีเนืองเศรษฐกิจในปีปัจจุบนัก็

ยงัคงฟืนตวัอย่างออ่นแรง แม้ว่าจะมีแรงสนบัสนนุจากการใช้จ่ายของภาครัฐ การใช้จ่ายภาคเอกชนทีส่วนหนึงได้รับผลบวก

จากปัจจยักระตุ้น และภาคการท่องเทียวทีฟืนตัวดี  แต่การส่งออกสินค้ายังหดตัวจากผลของการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน

และอาเซียน และราคานํามันทีตําในตลาดโลกมีผลกดดันราคาสินค้าทีผลิตเพือส่งออกหลายชนิด ภาคการผลิตใน

ภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุภาคเอกชนยงัทรงตวัอยู่ในระดบัตํา อย่างไรก็ตามการฟืนตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป 
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คาดวา่น่าจะมีภาพเป็นบวกจากมาตรการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเข้าสู่ฐานรากและการกระตุ้นการลงทุนใหม่ๆผ่านการ

ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการเร่งการใช้จ่ายเม็ดเงินภายใต้งบประมาณและโครงการลงทนุขนาดใหญ่ต่างๆของภาครัฐ 

 

ทงันีกําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้ลดลง 38.89 ล้านบาท ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายจากภาษีเงินได้ลดลง 6.12 ล้าน

บาท และ ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 3.47 ล้านบาท ในขณะทีมีส่วนแบ่งกําไรสุทธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

เพมิขึนจํานวน 5.43 ล้านบาทในปีปัจจบุนั 

 

  รายได้  

   

รายได้สําหรับงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย

และบริการจํานวน 3,376.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 

3,199.82 ล้านบาท เพมิขึนในอตัราร้อยละ 5.5 ทงันียอดขายทีเพิมขึนส่วนใหญ่เกิดจากนําหนกัขายโดยรวมเพิมขึนในกลุม่

ท่อไอเสียในอตุสาหกรรมยานยนต์ 

  

ทงันียอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากกลุ่มสินค้าแสตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม ในขณะทียอดขาย

ส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยมาจากยอดขายกลุ่มสินค้าโลหะประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลูมิเนียม โดย

เป็นการขายให้กบักลุ่มอตุสาหกรรมต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมยานยนต์ เครืองใช้ไฟฟฟ้า และ ก่อสร้าง 

 

รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวด

ประจําปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.49 

ของรายได้รวมจากการขายและบริการ 

 

รายได้สําหรับงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย

และบริการจํานวน 3,199.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 

3,176.85 ล้านบาท เพมิขึนเล็กน้อยในอตัราร้อยละ 0.7 ทงันียอดขายทีเพิมขนึเกิดจากนําหนกัขายโดยรวมเพิมขนึในแทบทกุ

กลุ่มสินค้า แม้ว่าราคาขายโดยเฉลียจะลดลงในแทบทกุกลุ่มสินค้าเมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวของปีก่อน 

  

 ทงันียอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากกลุ่มสินค้าแสตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม ในขณะทียอดขาย

ส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยมาจากยอดขายกลุ่มสินค้าโลหะประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลูมิเนียม โดย

เป็นการขายให้กบักลุ่มอตุสาหกรรมต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมยานยนต์ เครืองใช้ไฟฟฟ้า และ ก่อสร้าง 

 

 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวด

ประจําปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.20 

ของรายได้รวมจากการขายและบริการ 

 

  
 รายได้สําหรับงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย

และบริการจํานวน 3,176.85 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 

3,372.45 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 5.8 ทงันียอดขายทีลดลงเกิดจากนําหนกัขายลดลงในกลุ่มสินค้าสเตนเลสเกรด
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ต่างๆประเภทม้วนและแผ่น จากการชะลอตวัของภาคการผลิตในอตุสาหกรรมลูกค้าต่างๆทีผ่านมาในปีนีเปรียบเทียบกบัปี

ก่อนหน้า และประกอบกบัราคาตลาดโลกของวตัถดุิบประเภทสเตเลสทียงัคงลดลงต่อเนืองในระหว่างปีและตํากว่างวดเวลา

เดียวของปีก่อน 

  

ทงันียอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากกลุ่มสินค้าแสตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม ในขณะทียอดขาย

ส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยมาจากยอดขายกลุ่มสินค้าโลหะประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลูมิเนียม โดย

เป็นการขายให้กบักลุ่มอตุสาหกรรมต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมยานยนต์ เครืองใช้ไฟฟฟ้า และ ก่อสร้าง 

 

รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวด

ประจําปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.45 

ของรายได้รวมจากการขายและบริการ 

 
 

 

     

นอกจากนี บริษัทและบริษทัย่อย มีรายได้จากการให้บริการ และรายได้อืน ดงันี 

  (1) รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการตดั เจาะ ขัดผิว ปัมกลม พบัขนึรูป ผลิตภณัฑ์ 

สเตนเลส สําหรับปีบญัชี 2559  2560 และ 2561  จํานวน 3.72 ล้านบาท  2.61 ล้านบาท และ จํานวน 3.25 ล้านบาท

ตามลําดบั 

  (2) รายได้อืน ได้แก่ รายได้จากดอกเบียรับ รายได้จากการขายเศษเหล็ก สําหรับปีบญัชี 2559 ปี

บญัชี 2560 และ ปีบญัชี 2561 จํานวน 30.17 ล้านบาท 26.23 ล้านบาท และ จํานวน 31.38 ล้านบาท ตามลําดบั 

รายละเอยีดดงันี  
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รายได้อืน ปีบัญชี 2559 ปีบัญช ี2560 ปีบัญชี 2561 

ดอกเบียรับ 0.89 0.84 0.76 

เงนิปันผลรับ 0.20 0.18 0.36 

รายได้จากการขายเศษเหล็ก 26.60 21.20 22.27 

กําไรจากการขายทรัพย์สิน   1.14   3.97   7.09 

รายได้อืนๆ 1.34 0.04 0.90 

รวมรายได้อืน 30.17 26.23 31.38 

 

 จะเห็นได้วา่รายได้อืนทีสําคญั คือ รายได้จากการขายเศษสเตนเลส ซงึมีทีมาจากการทีบริษัทและ

บริษัทย่อยนําวตัถุดิบประเภทแผ่นสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแถบ มาผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ ตามคําสังของ

ลกูค้า เช่น การตดัตามความกว้าง ยาว ตามทีลกูค้ากําหนด และมีเศษทีเหลือจากการแปรรูปดงักล่าว โดยบริษทัและบริษัท

ย่อยนําเศษทีเหลือดงักล่าวไปจําหน่าย และบนัทกึบญัชีเป็นรายได้อืน   

   รายได้รวมของบริษัทจํานวน 3,207.01  ล้านบาท จํานวน 3,226.05 ล้านบาท และ จํานวน 

3,407.57 ล้านบาทในปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 และปีบญัชี 2561 ตามลําดบั  

 

  ต้นทุนขายและบริการ  

 
   สําหรับปีบญัชี 2559  ปีบญัชี 2560 และปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ

จํานวน 2,858.66 ล้านบาท 2,773.60 ล้านบาท และ  2,893.97  ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.14 

ร้อยละ 85.98 และร้อยละ 84.93 ของรายได้รวม ตามลําดบั ต้นทุนขายและบริการส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมา

จากต้นทุนวัตถุดิบประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึงทางบริษัทและบริษัทย่อยได้

นํามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สเตนเลสประเภทต่างๆ   

 
 ในงวดปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายทีเพิมขึนในอัตราร้อยละ 4.3 โดยเพิมขึนใน

อตัราทีน้อยกว่าในขณะทีรายได้จากการขายเพมิขึนในอตัราร้อยละ 5.5 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า  

 

 ในปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายทีลดลงในอตัราร้อยละ 3.0 โดยลดลงในอตัราที

น้อยกว่าในขณะทีรายได้จากการขายเพิมขนึในอตัราร้อยละ 0.7 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า  

 

 ในปีบญัชี 2559  บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการในสดัส่วนทีลดลงในอตัรา 5.5% เมือ

เทียบกบัปีบญัชี 2558 โดยลดลงในอตัราทีน้อยกว่าเมือเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการทีลดลงในอตัรา 5.8 เมือ

เทียบกบัปีก่อนหน้า  

  

ต้นทุนขายและบริการประกอบด้วย (1) ค่าวตัถดุิบ คิดเป็นร้อยละ 91.41 – 92.27 ของต้นทนุขายและ

บริการทงัหมด (2) เงนิเดือนและค่าแรง ประมาณร้อยละ 2.72 – 2.94 ของต้นทนุขายและบริการทงัหมด (3) ค่าเสือมราคา 

คิดเป็นร้อยละ 2.15 – 2.92 ของต้นทนุขายและบริการทงัหมด และ (4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตอนื ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.63 – 

3.13 ของต้นทนุขายและบริการทงัหมด รายละเอียดดงันี 
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(อตัราส่วนร้อยละ) 

รายละเอยีด 

 

ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 

วตัถดุิบ 91.49 91.41 92.27 

เงินเดือนและค่าแรง 2.72 2.78 2.94 

ค่าเสือมราคา 2.92 2.69 2.15 

ค่าใช้จ่ายในการผลติอนืๆ 2.87 3.13 2.63 

รวมต้นทุนขายและบริการ 100.00 100.00 100.00 

  
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  ในงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีสําคญัประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายพนกังานขาย ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย บริษทัและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 

66.05 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีค่าใช้จา่ยในการขายจํานวน 67.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราที

ลดลงร้อยละ 2.9 ทงันีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ยด้านพนกังานทีปรับขึนตามปกติ ทงันีบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระ

ต้องสํารองหนีสงสยัจะสญูเหมือนในไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า จึงทําให้มีส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายประจําปีลดลงซงึ

สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการสําหรับงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 เท่ากบัร้อย

ละ 1.94 ลดลงเมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการ 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.11 

 

  ในงวดประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีสําคัญประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 

67.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 75.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราที

ลดลงร้อยละ 9.6 ทงันีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและการจดัส่งสินค้าตามปกติ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการ

ขายในปีปัจจุบนัทีลดลงโดยเปรียบเทียบเนืองจากในปีก่อนหน้ามีการสํารองหนีสงสยัจะสูญ ในขณะทีในปีปัจจุบนัมีภาระที

ต้องสํารองเพิมเติมเพียงเล็กน้อย  สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการสําหรับงวดประจําปี สินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2560 เท่ากบัร้อยละ 2.12 ลดลงเมือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย

ต่อรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.37 

 

  ในงวดประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทีสําคัญประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 

75.20 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 76.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราที

ลดลงร้อยละ 1.4 ทงันีค่าใช้จ่ายทีลดลงเนืองจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายในขณะทียอดขายหดตวัลงเล็กน้อยในปี

ปัจจุบนั แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านพนกังานจะปรับขึนตามปกติในปีปัจจุบนั สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย

และบริการสําหรับงวดประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 เท่ากับร้อยละ 2.34 เพิมขึนเล็กน้อยเมือเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อนทีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.23  

   

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  ในงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสําคัญประกอบด้วยค่าใช้จ่าย

ผู้บริหาร และ ค่าใช้จ่ายพนักงานแผนกต่างๆนอกเหนือจากฝ่ายขาย ค่าเช่าสํานกังาน และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ
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ต่างๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 106.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 104.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิมขนึเล็กน้อยร้อยละ 1.3  

 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมสําหรับงวดประจําปี

สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 เท่ากบัร้อยละ 3.11 โดยมสีดัส่วนต่อรายได้รวมลดลงเมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ก่อนทีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.25 

 

  โดยงวดประจําปี สินสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสําคัญประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายผู้บริหาร และ ค่าใช้จ่ายพนกังานแผนกต่างๆนอกเหนือจากฝ่ายขาย ค่าเช่าสํานกังาน และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จดัการ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 104.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 99.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิมขนึร้อยละ 5.5  

 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมสําหรับงวดประจําปี

สินสดุวนัที  มีนาคม 2560 เท่ากบัร้อยละ 3.25 เพมิขึนเล็กน้อยเมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.10 

 
   

  ในงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสําคญัประกอบด้วยค่าใช้จ่าย

ผู้บริหาร และ ค่าใช้จ่ายพนักงานแผนกต่างๆนอกเหนือจากฝ่ายขาย ค่าเช่าสํานกังาน และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ

ต่างๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 99.32 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนทีมี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 100.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1.6 ทงันีค่าใช้จ่ายทีลดลงเนืองจากการ

ควบคมุค่าใช้จ่ายในการบริหาร   ซงึค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมสําหรับงวด

ประจําปีสินสุดวนัที  มีนาคม 9 เท่ากับร้อยละ 3.10 เพิมขึนเล็กน้อยเมือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที

สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.96  

  

  กําไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงนิได้ และกําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

  
      ในงวดประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษัทย่อยมีผลกําไรจากการดําเนินงานก่อน

ดอกเบียจ่ายและภาษีเงนิได้จํานวน 341.41 ล้านบาทเมือหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 4.83 ล้านบาท ภาษีเงินได้จํานวน 

67.95 ล้านบาท และส่วนแบง่กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยจํานวน 61.89 ล้านบาท เมือรวมกบัส่วนแบง่

กําไรจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 1.44 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่ 208.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลกําไรก่อนดอกเบยีจ่ายและภาษีเงนิได้จํานวน 

279.67 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 176.56 ล้านบาท โดยกําไรสทุธิเพิมขนึร้อยละ 17.9 

    

       ในงวดประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรจากการดําเนินงาน

ก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงนิได้จํานวน 279.67 ล้านบาทเมือหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 8.02 ล้านบาท ภาษีเงินได้

จํานวน 54.32 ล้านบาท และส่วนแบ่งกําไรสุทธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อยจํานวน 42.43 ล้านบาท เมือรวมกบัส่วน

แบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 1.66 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิส่วนทีเป็นของผู้ถือ
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หุ้นบริษัทใหญ่ 176.56 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลกําไรก่อนดอกเบยีจ่ายและภาษีเงนิได้จํานวน 

173.83 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 97.70 ล้านบาท โดยกําไรสทุธิเพิมขนึร้อยละ 80.7 

 

ในงวดประจําปี สินสุดวนัที  มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรจากการดําเนินงานก่อน

ดอกเบียจ่ายและภาษีเงนิได้จํานวน 173.83 ล้านบาทเมือหกัค่าใช้จ่ายทางการเงนิจํานวน 14.91 ล้านบาท และภาษีเงินได้

จํานวน 33.40 ล้านบาท และส่วนแบ่งกําไรสุทธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อยจํานวน 29.02 ล้านบาท เมือรวมกบัส่วน

แบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 1.20 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิ 97.70 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลกําไรกอ่นดอกเบียจา่ยและภาษีเงินได้จํานวน 212.72 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 

131.92 ล้านบาท โดยกําไรสุทธิลดลงร้อยละ 25.9 

 

 ความสามารถในการทํากําไร 

 

  จากผลการดําเนินงานทีกล่าวมาข้างต้น เมือพิจารณาถงึอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

ของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 และปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรขนัต้น 

เท่ากบัร้อยละ 10.02 ร้อยละ 13.32 และร้อยละ 14.28 ตามลําดับ   

   
  อตัรากําไรจากการดําเนินงานสําหรับปีบญัชี 2559 ปีบญัช ี2560 และปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีอตัรากําไรจากการดําเนินงาน เท่ากบัร้อยละ 4.52 ร้อยละ 7.92 และร้อยละ 9.18 ตามลําดบั  

   

  อตัรากําไรสทุธิสําหรับปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 และปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรา

กําไรสทุธิ เท่ากบัร้อยละ 3.05 ร้อยละ 5.47 และร้อยละ 6.11 ตามลําดบั  

 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

 
  เมือพิจารณาถงึอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นสําหรับปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 ปีบญัชี 2561 อตัรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 7.31 ร้อยละ 12.79 และร้อยละ 14.43 ตามลําดบั  

 
  การจ่ายเงนิปันผล 

 

  สําหรับผลการดําเนินงานของปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิจํานวน 208.18 ล้าน

บาท โดยเมอืวนัที 28 พฤษภาคม 2561 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 3/2561 ได้มีมติเหน็ชอบให้เสนอต่อทีประชมุ

สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกําไรของผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสดุวนัที 31 

มีนาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงิน 172.35 ล้านบาท และตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 

4/2560 เมือวนัที 7 พฤศจิกายน 2560 ได้อนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 

383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 76.6 ล้านบาท ซงึบริษทัฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแล้วเมือวนัที 6 ธนัวาคม 2560 

ดงันนั คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงนิ 95.75 ล้านบาท 

   

  สําหรับผลการดําเนินงานของปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมผีลกําไรสทุธิจํานวน 176.56 ล้าน

บาท โดย เมือวนัที 29 พฤษภาคม 2559 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 2/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชมุ

สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกําไรของผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสดุวนัที 31 
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มีนาคม 2560 ใน อตัราหุ้นละ 0.34 บาท และตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 4/2559 เมือวนัที 19 พฤศจิกายน 

2559 ได้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 53.62 

ล้านบาท ซงึบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแล้วเมือวนัที 9 ธนัวาคม 2559 ดงันนั คงเหลือเงินปันผลจ่ายใน

อตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 76.60 ล้านบาท 

 

  สําหรับผลการดําเนินงานของปีบญัชี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิจํานวน 97.70 ล้าน

บาท โดย เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2559 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 2/2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชมุ

สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกําไรของผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสดุวนัที 31 

มีนาคม 2559 ใน อตัราหุ้นละ 0.24 บาท และตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 4/2558 เมือวนัที 16 พฤศจิกายน 

2558 ได้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 38.30 

ล้านบาท ซงึบริษัทฯ ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแล้วเมือวนัที 15 ธนัวาคม 2558 ดงันนั คงเหลือเงนิปันผลจ่ายใน

อตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 53.62 ล้านบาท 

 

   

 (ข) ฐานะทางการเงนิ 
 

 สินทรัพย์ 
 

 สําหรับปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 และ ปีบญัชี 2561 สินสดุ ณ วันที 31 มีนาคม บริษัทและบริษัท

ย่อยมสีินทรัพย์รวมจํานวน 2,217.40  ล้านบาท 2,271.46  ล้านบาท และ จํานวน 2,362.03 ล้านบาท ตามลําดบั เนืองจาก

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธรุกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร ซึงประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป ผลิต 

และจําหน่ายผลติภณัฑ์สเตนเลส และ บริษัทย่อยแห่งหนงึเป็นผู้ จําหน่ายโลหะและอโลหะ ดงันนั สินทรัพย์ทีสําคัญส่วนใหญ่

จะอยู่ในรูปสินค้าคงเหลือ ลกูหนีการค้า และทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยมีรายละเอยีดดงันี 

 
  (1) เงินลงทุนชวัคราว ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 ปีบญัชี 2560 และปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัท

ย่อย มีจํานวน 4.50 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 0.20 ของสินทรัพย์รวม) เป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์

ตราสารหนีซงึเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออกหรือคําประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน จํานวน 21.35 ล้านบาท (สดัส่วน

ร้อยละ 0.94 ขอสินทรัพย์รวม) เป็นเงินลงทนุในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนีประเภทกองทุนรวมตราสาร

หนีซงึเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออกหรือคําประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดบวัหลวงธนทวี

ประเภทกองทนุรวมซงึเน้นลงทุนในตราสารหนีทอีอกหรือคําประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน และจํานวน 4.85 ล้านบาท

(สดัส่วนร้อยละ 0.21 ของสินทรัพย์รวม) เป็นเงินลงทนุในกองทนุเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนีซงึเน้นลงทุนในตรา

สารหนีทีออกหรือคําประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน 

   

   (2) สินค้าคงเหลือ  ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 ปีบญัชี 2560 และ ปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย

มีสินค้าคงเหลือ-สุทธิ จํานวน 664.35 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 29.96 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 792.71 ล้านบาท 

(สัดส่วนร้อยละ 34.90 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 663.32 (สดัส่วนร้อยละ 28.08ของสินทรัพย์รวม) ตามลําดบั สินค้า

คงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 สินค้าคงเหลือในรอบปัจจุบนัลดลง เนืองจากมีการขายสินค้าได้เร็วขนึในรอบปีปัจจบุนั 

 
  (3)  ลูกหนีการค้าสุทธิ - บริษัทอืน ณ วันที 31 มีนาคม 2559 ปีบัญชี 2560 และ ปีบัญชี 2561 

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนีการค้าบริษัทอืน - สุทธิ จํานวน 762.17 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 34.37 ของสินทรัพย์รวม) 
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และจํานวน 679.83 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 29.90 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 706.03 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 

29.89 ของสินทรัพย์รวม) ตามลําดบั  ลูกหนีการค้าสุทธิ-บริษัทอืน ณ วันที 31 มีนาคม 2561 เพิมขึนเนืองจากยอดขายใน

รอบสามเดือนปัจจบุนัมียอดขายทสีงูขึนกว่าไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 

  (4)  ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงติดตงั เครืองจักร

และอุปกรณ์ เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้าง โดย ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 ปี

บญัชี 2560 และ ปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จํานวน จํานวน 447.90 ล้านบาท 

(สัดส่วนร้อยละ 18.21 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 448.52 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 19.75 ของสินทรัพย์รวม)และ

จํานวน 412.17 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 17.45 ของสินทรัพย์รวม) ตามลําดับ ทงันีในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัท

ย่อยไม่ได้มีการลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

  (5) เงนิฝากสถาบนัการเงินซงึมีข้อจํากดัในการใช้ โดย ณ วนัที 31 มนีาคม 2559, 2560 และ 2561 

จํานวน 46.50 ล้านบาท และจํานวน 45.98 ล้านบาท และจํานวน 46.18 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 2.10, ร้อยละ 2.02 และ 

ร้อยละ 1.96 ของสินทรัพย์รวม) ตามลําดบั ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินขอบบริษัทและของบริษัทย่อยแห่งหนงึ

เพือเป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

 

 (6) ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดย ณ 31 มีนาคม 2559 , 2560 และ 2561 จํานวน 

21.49 ล้านบาท  จํานวน 21.60 ล้านบาท  และ จํานวน 17.90 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 0.97 ร้อยละ 0.95 และ ร้อยละ 

0.76 ของสินทรัพย์รวม) ตามลําดบั ทงันีจากบริษทัและบริษัทย่อยยงัคงถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรือง

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี ของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงานกับฐานภาษีของสิทนทรัพย์และหนีสินทีเกียวข้องนัน โดยใช้อัตราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

 (7) สินทรัพย์หมนุเวียน  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 1,613.64 ล้านบาท 

(สดัส่วนร้อยละ 72.77 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 1,737.05 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 76.47 ของสินทรัพย์รวม) และ

จํานวน 1,886.42  ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 79.02 ของสินทรัพย์รวม) ตามลําดบั โดยสดัส่วนทีเพิมขนึในปี 2561 

เปรียบเทียบกบัปี 2560 เป็นสดัส่วนเพิมขนึจากเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินเป็นส่วนใหญ่ของสินทรัพย์รวม 

 

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  

 
 บริษทัและบริษัทย่อยมีลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ  

2561  โดยมียอดคงเหลือของลูกหนีการค้าและลูกหนีอนืดงักล่าว แยกตามอายหุนีทีคงค้างนบัจากวนัทีถึงกําหนดชําระดงันี 
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(หน่วย: พนับาท) 

ลกูหนีการค้า - บริษัททีไม่เกียวข้องกนั ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 ณ 31 มี.ค. 2561 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 591,612 541,556 559,700 

ค้างชาํระ    

ไม่เกิน 3 เดือน 164,110 136,623 143,766 

มากกว่า 3 เดือน ถึง  เดอืน  1,284 1,059 2,088 

มากกว่า  เดือน ถึง  เดือน 9,782 98 - 

มากกว่า  เดอืนขนึไป  18,874  24,616  9,922 

รวม 785,662 703,952 715,476 

หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (24,045) (24, ) (10,127) 

ลกูหนีการค้าสทุธิ – บริษัทอืน  761,617 679,158 705,349 

ลกูหนีอืน    

             ลกูหนีอืนสทุธิ – บริษัทอนื 502 619 637 

             ดอกเบียค้างรับ 54 50 49 

  รวมลกูหนีอืน 556 669 686 

รวมลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน – สทุธิ 762,173 679,827 706,035 

  

 ณ วนัท ี31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไมมี่ยอดลกูหนีการค้าสทุธิ - บริษทั

ทีเกียวข้องกนัคงเหลือ 

 
 โดยเฉลียบริษัทและบริษัทย่อยจะให้เครดิตกบัลกูหนีการค้าประมาณ 76 - 90 วนั และสําหรับปีบญัชี  

2559 ปีบญัชี 2560 และ ปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี 90 วนั 84 วนั และ 76 วนั ตามลําดบั 

ทงันี บริษัทมีนโยบายทีจะจดัเก็บหนีตามกําหนดระยะเวลาทีวางไว้ 

 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูโดยประมาณทีอาจเกิดขนึจากการเก็บ

เงนิลูกหนีไมไ่ด้ ซงึโดยทวัไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลกูหนี โดยกนั ณ วนัที 31 มีนาคม  

2559, 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูสําหรับลกูหนีการค้า – บริษัทอืน จํานวน 24.04 ล้าน

บาท 24.79 ล้านบาท และ 10.13 ล้านบาท ตามลําดบั โดยได้ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูสําหรับลกูหนีการค้า ดงันี  

                         (1) ลกูหนีการค้าทีค้างชําระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูในสดัส่วนร้อยละ 20  

                         (2) ลกูหนีทีค้างชําระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูในสดัส่วนร้อยละ 50  

                         (3) ลกูหนีการค้าทีค้างชําระมากกว่า 12 เดือนขึนไป ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญในสดัส่วนร้อยละ 100  

 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ – สทุธิ ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 จํานวน  

664.35 ล้านบาท และ 797.71 ล้านบาท และ 663.32 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

สินค้าคงเหลือ ณ 31 ม.ีค. 2559 ณ 31 ม.ีค. 2560 ณ 31 มี.ค. 2561 

วตัถดุิบ ,  ,  ,  

สนิค้าสาํเร็จรูป ,   ,   ,   

สนิค้าระหว่างทาง ,   ,   ,   

วสัดุสนิเปลอืง ,  ,  ,  

รวม ,  ,  ,  

หกั คา่เผือสินค้าเสอืมคณุภาพ ( , )  ( , )  ( , )  

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ ,  ,  ,   
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 สําหรับปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 และ ปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาขายสินค้า

เฉลีย 58 วนั 56 วนั และ 55 วนั ตามลําดบั ทงันี บริษทัและบริษัทย่อยได้นําระบบห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain 

Management) มาใช้ ซงึส่งผลให้วางแผนการจดัซือวตัถดุิบได้ตามเวลาทีต้องการ และหมนุเวียนสินค้าอย่างรวดเร็วเพือ

ปอ้งกนัผลกระทบจากความเสียงเรืองราคาวตัถุดิบและสามารถรักษาปริมาณสินค้าคงเหลือในระดบัทีเหมาะสมเพียง

พอทีจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกําหนดเวลา โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตงัค่าเผือสินค้าเสือมคณุภาพโดย

พิจารณาจากสินค้าทีเสียหาย เก็บไว้นาน ล้าสมยั และมลูค่าสินค้าทีลดลง 

 

ทดีิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวร แสดงตามมลูค่า

บญัชีรายละเอยีดดงันี 

 

 (หน่วย: บาท) 

รายละเอยีด ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 ม.ีค. 2560 ณ 31 มี.ค. 2561 

ทดีินและสว่นปรับปรุงทีดิน 140,446 140,446 140,446 

อาคารและสิงติดตงั ,  ,  ,  

เครืองจกัรและอปุกรณ์ ,  ,  ,  

เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สาํนกังาน ,  ,  ,  

ยานพาหนะ ,  ,  ,  

งานระหว่างก่อสร้าง ,  ,  ,  

รวม 519,217 448,518 412,069 

 
 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีเครืองจกัรและอปุกรณ์จํานวนหนงึซงึตดัค่าเสือมราคาหมดแล้วแต่

ยงัใช้งานอยู่ ราคาทนุของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจํานวนประมาณ 789 ล้านบาท ในปีบญัชี 2560 มีจํานวนประมาณ 725 ล้าน

บาท และในปีบญัชี 2559 มีจํานวนประมาณ 571 ล้านบาท 

 

 การลงทุน 

เมือวนัที 24 ธนัวาคม 2558 ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จํากดั มีมติ

ให้เพมิทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 10 ล้านบาท (หุ้น

สามญั 100,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 90,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 

100 บาท และเรียกชําระแล้วหุ้นละ 50 บาท โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวนัที 4 

มกราคม 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ลงทนุเพิมในบริษัทย่อยดงักล่าวจํานวน 65,002 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท

เรียกชําระแล้วหุ้นละ 50 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 3.25 ล้านบาท มีผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯเปลียนแปลงจากเดิม

ในสดัส่วนการถือหุ้น 100% คงเหลือสดัส่วนการถือหุ้น 75% 

เมือวนัที 7 พฤศจิกายน 2560 ทีประชุมกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯซือหุ้นสามญัของ

บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จํากดั (บริษัทย่อย) จากผู้ มีส่วนได้เสียทีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทย่อยจํานวน 25,000 หุ้น 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท (เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้วจํานวน  2 หุ้น และเรียกชําระแล้วร้อยละ 50 จํานวน 24,998 
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หุ้น) เป็นจํานวนเงิน 1.25 ล้านบาท ซงึจะทําให้สดัส่วนเงนิลงทนุในส่วนของบริษัทฯเพิมขึนเป็นร้อยละ 100 ของทนุจด

ทะเบียนของบริษัทย่อยดงักล่าว 

เมือวันที 31 มกราคม 2556 บริษัทฯซือหุ้ นสามัญทงัหมดของบริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากัด 

("NSCM") จํานวน 2.3 ล้านหุ้น     ในราคาหุ้นละ 107.37 บาท รวมเป็นเงินทงัหมด 246.96 ล้านบาท ทําให้บริษัทถือหุ้นใน 

NSCM คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทงันีบริษัทฯเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 320 ล้านบาท (หุ้นสามญั 320 ล้านหุ้น มูล

ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจํานวน 383 ล้านบาท (หุ้นสามญั 383 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้น

สามัญ 63 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจํากดั โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจํานวน 63 ล้านหุ้น

ดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ NSCM เพือชําระค่าซือเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ NSCM โดยบริษัทฯและ NSCM ได้

ดําเนินการดงักล่าวแล้ว และบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลียนแปลงทนุชําระแล้วดงักล่าวเมือวนัที 1 กมุภาพนัธ์ 2556 

เมือวนัที 1 เมษายน  2557 บริษัท เงก็เซ่งเชียงเม็ททอล จํากดั ได้จดทะเบยีนเปลียนชือและทีอยู่

ตามทีจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นชือ บริษัท เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั  

 

 สภาพคล่อง 

(หน่วย: พนับาท) 

รายละเอยีด ณ 31 ม.ีค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 ณ 31 ม.ีค. 2561 

กระแสเงนิสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 325,836 430,179 480,453 

กระแสเงนิสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (48,018) (23,840) (10,592) 

กระแสเงนิสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (234,895) (346,590) (218,648) 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน

ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(86) 60 8 

กระแสเงินสดสทุธิเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 42,837 59,809 251,521 

 

                                      สําหรับประจําปีสินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มา

จากกิจกรรมดําเนินงาน 480.45 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดทีเพิมขนึจากผลประกอบการจํานวน 328.38 ล้านบาท และ

จากเงินทุนหมุนเวียนสุทธิจํานวน 152.07 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากมูลค่าสินค้าคงเหลือทีลดลงและเจ้าหนีการค้าที

เพมิขึน  และในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมียอดสุทธิจํานวน -10.29 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในเครืองจักร

และอุปกรณ์จํานวน -35.04 ล้านบาท ในขณะทีมีเงินสดรับจาการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราวจํานวน 16.86 ล้านบาท และ 

เงนิสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์จํานวน 8.23 ล้านบาท  และในส่วนของกิจกรรมจดัหาเงินมียอดจดัหาสุทธิ -218.65 ล้าน

บาทโดยเป็นการนํากระแสเงินสดจาการดําเนินการมาจ่ายคืนเงินกู้ ระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมเติมสุทธิจํานวน -17.72 

ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผลจํานวน -199.76 ล้านบาท ซงึโดยรวมบริษทัและบริษัทย่อยมีเงนิสดสุทธิเพิมขนึจํานวน 251.52 

ล้านบาท 

 

สําหรับประจําปีสินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มา

จากกิจกรรมดําเนินงาน 430.18 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดทีเพิมขนึจากผลประกอบการจํานวน 311.30 ล้านบาท และ

จากเงนิทนุหมนุเวียนสทุธิจํานวน 118.88 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของเจ้าหนีการค้าก็เพิมขึนจาการสังซือ

วตัถดุิบ   ในส่วนของกระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุมียอดสทุธิจํานวน -23.84 ล้านบาท โดยไม่มีธุรกรรมด้านการลงทุนทีมี

นยัสําคญั   ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดจัดหาสุทธิ -346.59 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นนํากระแสเงินสดจาการ
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ดําเนินการมาจ่ายคืนเงินกู้ระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมเติมสุทธิจํานวน -199.39 ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผลจํานวน -

143.72 ล้านบาท โดยรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิเพิมขนึจํานวน 59.81 ล้านบาท 

 

สําหรับงวดประจําปีสินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ

ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 325.84 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดทีเพิมขึนจากผลประกอบการจํานวน 223.59 ล้าน

บาท และจากเงินทุนหมุนเวียนสุทธิจํานวน 102.25 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของลูกหนีการค้า สินค้า

คงเหลือ และเจ้าหนีการค้า ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมียอดสุทธิจํานวน -48.02 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

เป็นการซือเครืองรีดท่อและเครืองขัดท่อ และการปรับปรุงเครืองจักรและอปุกรณ์สนับสนุนการผลิต รวมเป็นจํานวน -64.25 

ล้านบาท แต่ได้รับเงินจากการขายเงินลงทนุระยะสนัจํานวน 20.12 ล้านบาท  ในส่วนของกิจกรรมจดัหาเงินมียอดจัดหาสุทธิ 

-234.89 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายคืนเงินกู้ระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมเติมสุทธิจํานวน -125.89 ล้านบาท 

และ มีการจ่ายเงินปันผลจํานวน -105.40 ล้านบาท โดยรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิเพิมขึนจํานวน 42.84 ล้าน

บาท 

 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 
 อตัราส่วนสภาพคล่องสําหรับปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 และ ปีบญัชี 2561 เท่ากบั 2.49 เท่า 2.78 

เท่า และ 2.91 เท่า ตามลําดบั โดยทีอตัราส่วนสภาพคล่องเพิมขนึจากผลประกอบกําไรสุทธิซงึประกอบด้วยทรัพย์สิน

หมุนเวียนมลูค่ามากกว่าหนีสินหมนุเวียนประมาณร้อยละ 34.34 สินทรัพย์หมุนเวียนทีสําคญัของบริษัท ได้แก่ เงนิสดและ

เงนิฝากสถาบนัการเงิน เงนิลงทนุชวัคราว เงินลงทนุระยะยาว ลกูหนี และสินค้าคงเหลือ  ในขณะทีหนีสินหมนุเวียนทีสําคญั

ของบริษัท แก่ เงนิกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคาร และ เจ้าหนีการค้า 

 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วสําหรับปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 และปีบญัชี 2561 เท่ากบั 1.45 เท่า 

1.47 เท่า และ 1.86 เท่า ตามลําดบั  

  
 ปีบญัชี  2559 ปีบญัชี 2560 และปีบญัชี 2561 ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย 90 วนั 84 วนั และ 76 วนั โดย

มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย 58 วนั 56 วนั และ 55 วนั และมีระยะเวลาชําระหนีเฉลีย 77 วนั 73 วนั และ 72 วนั ส่งผลให้ 

Cash Cycle มีแนวโน้มเพิมขึน ปีบญัชี 2559 เท่ากับ 70 วนั ปีบญัชี 2560 เท่ากบั 67 วนั และในปีบญัชี 2561 เท่ากับ 58 

วัน ตามลําดบั ทงันี สืบเนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยได้นําระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มาใช้ ซงึ

ส่งผลให้วางแผนการจัดซือวัตถุดิบได้ตามเวลาทีต้องการ และการบริหารสินค้าให้หมุนเวียนอย่างรวดเร็วเพือให้สามารถ

รักษาปริมาณสินค้าคงเหลือในระดบัทีเหมาะสมเพียงพอทีจะส่งมอบให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามกําหนดเวลา ระยะเวลาชําระเก็บ

หนีเฉลียได้เร็วขึนเล็กน้อย  สืบเนืองบริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับเปลียนเงือนไขในการขายให้เครดิตลดลง หรือขายเงินสด  

จากในปีปัจจบุนัสภาวะเศรษฐกิจทียงัดําเนินไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไปโดยทีภาครัฐยงัคงเป็นตวันํา  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มี

การวางแผนการสังซือวตัถุดิบล่วงหน้าโดยนําระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management มาใช้ ทํา

ให้มีการประมาณการยอดการสงัซอืวตัถุดิบหลกัต่างๆล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและจากการดําเนินงานของบริษัทใน

อดีตทีผ่านมา และระยะเวลาการชําระหนีแก่ผู้ขายสินค้าได้ลดลงเล็กน้อย  เพือสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจทีถดถอยตาม

ตลาดโลกและควบคมุต้นทนุสินค้าให้ถกูลง   ส่งผลให้ cash cycle เพมิขึนนืองจากปริมาณวัตถุดิบทีหมุนเวียนได้เร็วขึน มา

จากการจดัซือในประเทศทีมากขึน 
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 แหล่งทีมาของทนุ 

 
 หนสีิน 

 หนสีินรวมของบริษทัและบริษัทย่อย ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 มีจํานวน 678.65 

ล้านบาท และ 655.42 ล้านบาท และ 677.43 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนีสินทีสําคญั ได้แก่ เงนิเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืม

ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีการค้า เจ้าหนีทรัสต์รีซีท  

 

 วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบญัชี เจ้าหนีทรัสต์รีซีท

และเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินจํานวน 252.95 ล้านบาท และ 53.56 ล้านบาท และ 35.84 ล้านบาท ตามลําดบั  

 

รายละเอยีดเงินกู้ยืมของบริษัท ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 

 

ประเภทหนีสิน 
อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิรวม 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

เงินกู้ยืมระยะสนัจากธนาคาร 3.60 - 3.75 3.55 1.90 50,000 5,000 1,121 

เจ้าหนีทรัสต์รีซีท 2.75 - 3.68 3.50 - 3.75 3.50  202,953 48,563 34,721 

รวม    252,953 53,563 35,842 

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกู้ ยืมระยะสันจากธนาคารและเจ้าหนีทรัสต์รีซีทนีคําประกันโดย

การจดจํานองทีดินพร้อมสงิปลูกสร้างบนทีดินนัน หน่วยในอาคารชุด เครืองจักรและบญัชีเงินฝากประจําของบริษัทฯและ

บริษัทย่อย และคําประกนัโดยบริษัทฯ 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2559, 2560 และ 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,538.75 

ล้านบาท และ 1,616.04 ล้านบาท และ  1,684.61 ล้านบาท ตามลําดบั 

 
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 ส่วนของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,684.60 ล้านบาท เพิมขึน

จากส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที 31 มีนาคม 2560 จํานวน 1,616.04 ล้านบาท จากผลกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีจํานวน 

269.57 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 199.76 ล้านบาท ทงันีส่วนของผู้ ถือของบริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของ

บริษัทย่อยมีมลูค่าคงเหลือจํานวน 1,684.60 และ จํานวน 214.30 ล้านบาท ตามลําดบั   ด้านสดัส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือ

หุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 เท่ากบั 0.40 เท่า และ 0.41 เท่า ตามลําดบั 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,616.04 ล้านบาท เพิมขึน

จากส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที 31 มีนาคม 9 จํานวน 1,538.75 ล้านบาท จากผลกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีจํานวน 

221.01 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 143.72 ล้านบาท ทงันีส่วนของผู้ ถือของบริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของ

บริษัทย่อยมีมลูค่าคงเหลือจํานวน 1,415.62 และ จํานวน 200.42 ล้านบาท ตามลําดบั  ด้านสดัส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือ

หุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เท่ากบั 0.41 เท่า และ 0.44 เท่า ตามลําดบั  

  

ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,538.75 ล้านบาท เพิมขึน

เล็กน้อยจากส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 จํานวน 1,520.23 ล้านบาท แม้ว่าจะมีผลกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ
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ปีจํานวน 122.67 ล้านบาท แต่ก็มีการจ่ายเงินปันผลรวมจํานวน 105.40 ล้านบาทสําหรับผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 

และ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทงันีส่วนของผู้ถือของบริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลือจํานวน 1,344.46 

และ จํานวน 194.29 ล้านบาท ตามลําดับ  ด้านสัดส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2559 และ 2558 

เท่ากบั 0.44 เท่า และ 0.58 เท่า ตามลําดบั โดยลดลงเนืองจากการชําระคืนเจ้าหนีการค้า และ เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนั

การเงิน 

 

ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน 

 

 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สินงวดปีบญัชี 2559 สินงวดปีบญัชี 2560 และสินงวดปีบญัช ี

2561 เท่ากบั 0.44 เท่า 0.41 เท่า และ 0.40 เท่า ตามลําดบั 

 บริษทัและบริษัทย่อยดําเนินธรุกิจแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร ซงึประกอบด้วยการจดัหา 

แปรรูป ผลิต และจําหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลส โลหะและอโลหะของบริษัทย่อยรายใหม่ สินทรัพย์ทีสําคญัส่วนใหญ่จะอยู่ใน

รูปสินค้าคงเหลือ ลกูหนีการค้า และทีดิน อาคาร และอปุกรณ์  โดยมสีดัส่วนสินทรัพย์หมนุเวียน และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

ต่อสินทรัพย์รวมดงันี 

 
 

รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 ณ  มี.ค. 2561 

 ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 

ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 

ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,613.64 72.77  1,737.05 76.47  1,866.42 79.02  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 603.76 2 .2   534.41 23.53  495.61 20.98  

สินทรัพย์รวม 2, . 0 100.00 2,271.46 100.00 2,362.03 100.00 

  

 

 บริษทัและบริษัทย่อยจดัหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการสินทรัพย์ โดยแหล่งเงนิทุน

ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปหนีสินหมนุเวียน ส่วนของผู้ ถือหุ้น และหนีสินไม่หมุนเวียน รายละเอียดดงันี 

 
รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 ณ 31 มี.ค. 2561 

 ล้านบาท % ต่อ 

สนิทรัพย์รวม 

ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 

ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 

หนีสินหมนุเวียน 647.47 29.20 624.35 27.49 640.92 27.13 

หนีสินไม่หมุนเวียน 31.18 1.14 31.07 1.36 36.51 1.55 

รวมหนสีิน 678.65 30.61 655.42 28.85 677.43 28.68 

ทุนชําระแล้ว 383.00 17.27 383.00 16.86 383.00 16.21 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,538.75 69.39 1,616.04 71.15 1,684.61 71.32 

 

 ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขนึ 
 

   บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าทีเกียวข้องกบัการเช่าพืนทีในอาคารสํานกังาน โดย ณ วนัที  

มีนาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวจํานวน 4.45 ล้านบาท ในปีบญัชี 2560 จํานวน 

7.59 ล้านบาท และในปีบญัชี 2559 จํานวน 1.19 ล้านบาท 

    



 แบบ 56-1 สาํหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2561  

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) ส่วนที 3 หน้า 112 

   ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัเกียวกบัสญัญาให้ความช่วยเหลือทาง

เทคนิค และสญัญาบริการอืนเป็นจํานวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท ในปีบญัชี 2560 จํานวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท และใน

ปีบญัชี 2559 จํานวนเงินประมาณ  10 ล้านบาท  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผกูพนัเกียวกับส่วนของเงินลงทนุทียงัไม่เรียกชําระในบริษัท

ย่อยแห่งหนงึเป็นจํานวนเงิน 4.5 ล้านบาท ในปีบญัชี 2560 จํานวนเงิน 3.25 ล้านบาท และในปีบญัชี 2559 จํานวนเงนิ 3.25 

ล้านบาท  

 

          ปัจจยัและอิทธิพลทีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตวัได้ทีร้อยละ 3.9 จากภาคการส่งออกทีขยายตวัได้ดีกว่าทีคาดไว้ และ ภาคการ

ท่องเทียวทียงัเติบโตได้ต่อเนือง ในส่วนของเศรษฐกิจโลกก็ขยายตวัต่อเนือง การส่งออก ภาคการผลิต ยงัคงขยายตวั อตัรา

เงนิเฟ้อ อตัราดอกเบีย และ อตัราการว่างงานยงัคงอยู่ในระดบัต่า 

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยคาดวา่จะขยายตวัได้ประมาณร้อยละ 3.6 ถงึ 4.6 จะได้รับ

มาตรการการลงทนุจากภาครัฐทีคาดว่าจะทยอยออกมาต่อเนืองในโครงการใหญ่ๆต่างๆ และการฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก 

อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีประเด็นทีต้องติดตามการฟืนตวัของประเทศทีเป็นเศรษฐกิจหลกัของโลก เนืองจากยงัมีอีกหลายปัจจยั

ท้าทายทีต้องติดตาม เช่นการคมุเข้มนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ประเด็นการ เจรจา Brexit 

และความตงึเครียดในคาบสมทุรเกาหลี ขณะทีในประเทศการบริโภคเอกชนอาจยงัเผชิญความเสียงจากกําลงัซือของ

ประชาชนในกลุ่มรากหญ้า และ ธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะทีการลงทนุภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุเพิมเติมให้

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 นอกเหนือจากภาคการส่งออกและการท่องเทียว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้ความสําคญักบัการติดตามภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่างๆที

อาจเกิดขนึอย่างใกล้ชิด ทงันี บริษัทและบริษัทย่อยเน้นกระจายความเสียงในการทําธุรกิจให้คลอบคลมุอตุสาหกรรมต่างๆ

ในประเทศ 

 ความเสียงจากการผนัผวนของคา่เงินบาท  

     ตลาดการเงินโลกปี 2560 ค่าเงนิบาทโดยรวมแข็งตวัขนึมากกว่าทีคาดไว้ สําหรับในปี 2561 ค่าเงินบาทอาจมี

ความผนัผวนสงูได้ จึงต้องติดตามปัจจยัต่างๆทีมผีลต่อค่าเงนิดอลลาร์รวมทงันโยบายการเงินของเฟด ซงึ ยงัมีแนวโน้มปรับ

ขนึอตัราดอกเบียนโยบาย การทยอยลดงบดลุ และแผนการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯซึงจะมีผลต่อการออ่นค่าของเงินบาท 

รวมถึงทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลกัอืนๆของโลกทีจะเข้าสู่การปรับตวัให้เป็นปกติ ส่งผลต่อการทยอยตึงตวั

ของสภาพคล่องในระบบการเงิน และอาจจะส่งผลต่อความผนัผวนของการเคลือนย้ายเงนิทนุ  

อย่างไรก็ตาม การออ่นค่าของค่าเงินบาทสามารถบริหารจดัการเพือปอ้งกนัได้  ซงึบริษัทได้มีการติดตามผลกระทบ

ในเรืองดงักล่าวอย่างสมําเสมอ โดยบริษัทและบริษัทย่อยซงึเป็นผู้นําเข้าวตัถดุิบบางส่วนจากต่างประเทศได้เพิมสดัส่วนการ

ซือภายในประเทศให้มากขึน รวมถงึการซือด้วยเงินสกลุอนืๆทีค่าเงินมีความผนัผวนน้อย พร้อมกบัทําการปอ้งกนัความเสียง

จากอตัราแลกเปลียนในการนําเข้าวตัถดุิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกลุดอลล่าร์โดยการทําสญัญาซือขายเงินตรา 
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เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีในงบการเงิน  2561 

เมือวันที 17 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สําหรับกิจการผลิตท่อเหล็กไร้สนิมตามบตัรส่งเสริมเลขที 61-0413-1-04-1-0 ซึงเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพือ

การใช้พลังงานทดแทนทงัส่วนทีไม่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการส่งเสริมตามบตัรส่งเสริมเลขที 3007/ว./2550 ภายใต้

เงือนไขทีกําหนดบางประการสิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ

ประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่

รวมค่าทีดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 3 ปี นบัจากวนัทีมีรายได้ภายหลงัได้รับบตัรส่งเสริม 

เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2561 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 3/2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อ

ทีประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นเพืออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกําไรของผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงิน 172.35 ล้านบาท และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครังที 4/2560 เมือวนัที 7 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท สําหรับหุ้ น

จํานวน 383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 76.6 ล้านบาท ซงึบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแล้วเมือวนัที 6 ธนัวาคม 

2560 ดงันนั คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงนิ 95.75 ล้านบาท  

 

      ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายในโดยบุคคลภายนอก 

          ในรอบปีบญัชี 2561 สินสุดวนัที 31 มีนาคม บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าสอบบญัชีสําหรับผู้สอบบญัชี

อิสระภายนอกของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นจํานวนเงินรวม 3,050,000 บาท โดย

แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสําหรับบริษัทจํานวน 1,170,000 บาท และบริษัทย่อยสามบริษัท จํานวนรวม 1,880,000 บาท 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอืนทีต้องชําระให้กบัผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชี

ทีผู้สอบบญัชีสงักดั และบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกบัผู้สอบบญัชีหรือสํานกังานสอบบญัชีทีผู้สอบบญัชีสงักดั 

 

  ในส่วนของการตรวจสอบภายใน บริษัทมีค่าตรวจสอบภายใน ในรอบปีบญัชี 2561 สินสุดวันที 31 

มีนาคม บริษัทรับรู้ค่าตรวจสอบภายในโดยบุคคลภายนอก คือ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส เป็นจํานวนเงินรวม 

840,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว 
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14.  การวิเคราะห์และคําอธบิายของฝ่ายจัดการ 

 

1. ผลการดาํเนินงาน 

                                                                                                               (หน่วย : ล้านบาท) 

 

  ประจําปีสินสดุวันที 31 มี.ค.  

งบการเงินรวม เม.ย.2560 -

มี.ค. 2561 

เม.ย.2559 -

มี.ค. 2560 

เปลียนแปลง % 

เปลียนแปลง 

รายได้จากการขายและบริการ 3,376.19 3,199.82 176.37 5.5% 

รายได้อืน 31.38 26.23 5.15 19.6% 

รายได้รวม 3,407.57 3,226.05 181.52 5.6% 

ต้นทุนขายและบริการ 2,893.97 2,773.60 120.37 4.3% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 66.05 67.99 -1.94 -2.9% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 106.14 104.79 1.35 1.3% 

รวมค่าใช้จ่าย 3,066.16 2,946.38 119.78 4.1% 

กําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงนิ

ได้ 341.41 279.67 61.74 22.1% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -4.83 -8.02 3.19 -39.8% 

ส่วนแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม 1.44 1.66 -0.22 -13.3% 

ภาษีเงนิได้ -67.95 -54.32 -13.63 25.1% 

กําไรสุทธิ 270.07 218.99 51.08 23.3% 

ส่วนแบง่กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นส่วน

น้อยของบริษทัย่อย -61.88 -42.43 -19.45 45.8% 

กําไรสุทธิส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่ 208.19 176.56 31.63 17.9% 

 

 ผลประกอบการงวดประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิในส่วนของผู้ ถือหุ้ น

บริษัทใหญ่จํานวน 208.19 ล้านบาท เพมิขึน 31.63 ล้านบาทหรือเพิมขนึร้อยละ 17.9 โดยยอดขายและกําไรสทุธิเพิมขึนเมือ

เทียบผลประกอบการช่วงเดียวกันของปีก่อน ซงึมีผลกําไรสุทธิ 176.56 ล้านบาท ยอดขายทีเพิมขึนในภาพรวมเกิดจากการ

ฟืนตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จึงได้รับแรงหนุนจากการส่งออกการท่องเทียวทีแข็งแกร่ง ตลอดจนการฟืนตัวของ

สญัญาณการลงทนุในโครงการใหม่ๆและการใช้จ่ายภาครัฐ เหล่านีเป็นปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจทีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

ของบริษัทและบริษัทย่อยในอตุสาหกรรมต่างๆและส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในลําดบัต่อมา ใน

ส่วนของกําไรสุทธิทีเพมิขนึเนืองจากกําไรขนัต้นยังคงอยู่ในระดบัทีดีจากกลุ่มสินค้าโลหะประเภทต่างๆโดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม

ท่อไอเสียในอตุสาหกรรมยานยนต์ ซงึเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการผลิตทีดีขนึในระหว่างปี 

 

 ทงันีกําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้เพิมขึน 61.74 ล้านบาท ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายจากภาษีเงินได้เพิมขึน 

13.63 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 3.19 ล้านบาท ในขณะทีมีส่วนแบ่งกําไรสุทธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของ

บริษัทย่อยเพมิขึนจํานวน 19.45 ล้านบาทในปีปัจจบุนั 
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      1.1 รายได้  

รายได้สําหรับงวดประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 

3,376.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 3,199.82 ล้านบาท 

เพมิขึนในอตัราร้อยละ 5.5 ทงันียอดขายทีเพิมขนึส่วนใหญ่เกิดจากนําหนกัขายโดยรวมเพิมขึนในกลุม่ท่อไอเสียใน

อตุสาหกรรมยานยนต์ 

 

ทงันียอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากกลุ่มสินค้าแสตนเลส ทองแดง อลูมิเนียม ในขณะทียอดขายส่วนใหญ่

ของบริษัทย่อยมาจากยอดขายกลุ่มสินค้าโลหะประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลูมิเนียม โดยเป็นการขาย

ให้กบักลุ่มอตุสาหกรรมต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมยานยนต์ เครืองใช้ไฟฟ้า และ ก่อสร้าง 

 
รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวดประจําปี

สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.49 ของรายได้

รวมจากการขายและบริการ 

 
 

 

 1.2 รายได้อืน   

รายได้อืน ได้แก่ รายได้จากดอกเบียรับ กําไรจากการขายทรัพย์สิน รายได้จากการขายเศษเหล็ก และเงินปันผล

สําหรับงวดประจําปีสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 จํานวน 31.38 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 19.6 จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนตามลําดบั ทงันีรายได้อืนทีเพิมขนึมาจากกําไรจากการขายเครืองจกัรเกา่ซงึไม่ได้ใช้งานในปัจจุบนั 

  

( % ) = ปีก่อนหน้า 4/2559 – 3/2560 
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รายได้อืนทีสําคญั คือ รายได้จากการขายเศษเหล็ก ซงึมีทีมาจากการทีบริษัทและบริษัทย่อยนําวตัถุดิบประเภท

แผ่นสตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแถบ มาผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ ตามคําสังของลูกค้า เช่น การตดัตามความ

กว้าง ยาว ตามทีลกูค้ากําหนด และมีเศษทีเหลือจากการแปรรูปดงักล่าว โดยบริษทัและบริษัทย่อยนําเศษทีเหลือดงักล่าวไป

จําหน่าย และบนัทกึบญัชีเป็นรายได้อืน    

 

 1.3 ต้นทุนขาย  

 ต้นทนุขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากต้นทุนวตัถุดิบประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน ชนิดแผ่น

และชนิดท่อ ซงึทางบริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สเตนเลสประเภทต่างๆ โดยในงวดประจําปีสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายจํานวน 2,893.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.92 ของ

รายได้รวม เมือเปรียบเทียบงวดประจําปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจํานวน 2,773.60 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 85.98 ของรายได้รวม บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายทีเพิมขึนในอตัราร้อยละ 4.3 

โดยเพิมขนึในอตัราทีน้อยกว่าในขณะทีรายได้จากการขายเพิมขนึในอตัราร้อยละ 5.5 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า  

 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายทีสําคญัประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายพนกังานขาย ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย 

โดยงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 66.05 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 67.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราทีลดลงร้อยละ 2.9 

ทงันีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านพนกังานทีปรับขนึตามปกติ ทงันบีริษัทและบริษัทย่อยไมมี่ภาระต้องสํารองหนี

สงสยัจะสญูเหมือนในไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า จงึทําให้มีส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายประจําปีลดลง 

 

สดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการสําหรับงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 

เท่ากบัร้อยละ 1.94 ลดลงเมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย

และบริการ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.11 

 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสําคัญประกอบด้วยค่าใช้จ่ายผู้ บริหาร และ ค่าใช้จ่ายพนักงานแผนกต่างๆ

นอกเหนือจากฝ่ายขาย ค่าเช่าสํานกังาน และ ค่าใช้จา่ยในการบริหารจัดการต่างๆ โดยงวดประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 106.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนทีมี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 104.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิมขนึเล็กน้อยร้อยละ 1.3  

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมสําหรับงวดประจําปีสินสดุวนัที 31 

มีนาคม 2561 เท่ากบัร้อยละ 3.11 โดยมีสดัส่วนต่อรายได้รวมลดลงเมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.25 

 

 1.6 กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงนิได้ และกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในงวดประจําปี สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษทัและบริษัทย่อยมีผลกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบีย

จ่ายและภาษีเงินได้จํานวน 341.41 ล้านบาทเมือหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 4.83 ล้านบาท ภาษีเงินได้จํานวน 67.95 

ล้านบาท และส่วนแบง่กําไรสทุธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษทัยอ่ยจํานวน 61.88 ล้านบาท เมือรวมกบัส่วนแบง่กําไรจาก

เงนิลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 1.44 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
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208.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลกําไรก่อนดอกเบยีจ่ายและภาษีเงนิได้จํานวน 279.67 ล้าน

บาท และมีกําไรสทุธิ 176.56 ล้านบาท โดยกําไรสทุธิเพิมขึนร้อยละ 17.9 

 

1.7     ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ในเดือน เมษายน 2552 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากัดโดยมีเงิน

ลงทนุในหุ้นสามญัในสดัส่วนร้อยละ 49  และสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกําไรในงบการเงิน

รวมตามวิธีส่วนได้เสียจํานวน 1.44 ล้านบาท และ 1.66 ล้านบาท ตามลําดบั ทงันีส่วนแบ่งกําไรทีลดลงเนืองจากค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคลทีเพมิขนึในปีปัจจบุนัเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 

 

1.8 ภาษีเงนิได้ 

                  ในงวดประจําปีสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้ จํานวน 67.95 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอตัราเพมิขนึร้อยละ 25.1 ทงันสีาเหตเุนืองจากกําไรจากการดําเนินงานทีเพมิขนึ 

 

1.9 ส่วนแบ่งกําไรสุทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อย 

เมือวนัที 1 ตุลาคม 2553 บริษัทใหญ่มีการขายเงินลงทุนบริษัทย่อยให้แก่พันธมิตรธุรกิจจากญีปุ่ น Mory 

Industrial Inc. จงึมีการรับรู้ส่วนแบง่ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยจากผลกําไรสุทธิในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือ

หุ้น สําหรับปีบญัชีปัจจุบนัสินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 ส่วนแบ่งกําไรสําหรับผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจในบริษัทย่อย 

เป็นจํานวนเงิน 61.88 ล้านบาท เพิมขึนจากส่วนแบ่งกําไรจากปีก่อนหน้าจํานวน 42.43 ล้านบาทหรือเพิมขนึร้อยละ 45.8 

ทงันีส่วนแบง่กําไรทีเพิมขนึเกิดจากยอดขายและกําไรขนัต้นทีเพมิขึนของบริษัทย่อยผู้ผลิตท่อไอเสียในอตุสาหกรรมยานยนต์ 

 
 
 1. 10 ความสามารถในการทาํกําไร 

   บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากําไรขันต้นสําหรับงวดประจําปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 

14.28 เพิมขนึเมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีอตัรากําไรขนัต้นร้อยละ 13.32 โดยมีสาเหตหุลกัจากกําไรขนัต้น

ทีสูงในสินค้ากลุ่มท่อไอเสียในอุตสาหกรรมยานยนต์จากขนาดการผลิตทีสูงขึนและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่าง

ต่อเนืองในปีทีผ่านมา ประกอบกบัยอดขายทีลดลงในกลุ่มผู้ ค้าส่งซงึมีอตัรากําไรขนัต้นทีตํา 

  

  บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรากําไรสทุธิในส่วนของผู้ ถือหุ้นในบริษัทใหญ่สําหรับงวดประจําปีสินสดุวนัที 31 

มีนาคม 2561 เท่ากบักําไรร้อยละ 6.11 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมอีตัรากําไรสทุธิร้อยละ 5.47 กําไรสทุธิที

เพมิขึนเป็นผลมาจากกําไรขนัต้นทีเพิมขนึ 

 

                                                                                                                                                       (หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2561  ณ วันที 31 มีนาคม 2560  

    จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 488.97 20.70% 237.45 10.45% 

 เงนิลงทุนชวัคราว 4.85 0.21% 21.35 0.94% 

  ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนื 706.03 29.89% 679.83 29.93% 

  สินค้าคงเหลือ 663.32 28.08% 792.71 34.90% 
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  สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 3.24 0.14% 5.71 0.25% 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,866.41 79.02% 1,737.05 76.47% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  เงนิฝากธนาคารทีมีภาระคําประกนั 46.18 1.96% 45.98 2.03% 

 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 12.43 0.53% 10.99 0.48% 

 เงนิลงทุนระยะยาว 2.76 0.12% 2.73 0.12% 

  ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 412.07 17.45% 448.52 19.75% 

  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0.57 0.02% 0.76 0.03% 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 17.90 0.76% 21.60 0.95% 

  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 3.71 0.16% 3.83 0.17% 

         รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 495.62 20.98% 534.41 23.53% 

รวมสินทรัพย์ 2,362.03 100.00% 2,271.46 100.00% 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

  เงนิกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคาร 35.84 1.52% 53.56 2.36% 

  เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 563.80 23.87% 531.90 23.42% 

  เจ้าหนีตามสญัญาเช่าการเงินทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี - - 1.17 0.05% 

  ภาษีเงนิได้นิติบคุคลค้างจ่าย 30.95 1.31% 29.49 1.30% 

  หนีสินหมนุเวียนอืน 10.33 0.43% 8.23 0.36% 

   รวมหนีสนิหมุนเวียน 640.92 27.13% 624.35 27.49% 

หนีสินไม่หมุนเวียน     

 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน . 1 . % 31.07 1.36%- 

        รวมหนีสินไม่หมุนเวียน  36.51 1.55% 31.07 1.36% 

รวมหนีสิน 677.43 28.68% 655.42 28.85% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

  

ทนุเรือนหุ้น 

383.00  383.00  ทนุจดทะเบยีน 

  ทนุทีออกและเรียกชําระแล้ว 383.00 16.22% 383.00 16.86% 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 519.67 22.00% 519.67 22.88% 

  กําไรสะสม     

  จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 74.10 3.14% 72.60 3.20% 

     ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัท 493.53 20.89% 440.35 19.39% 

  

    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัท

ย่อย 214.30 9.07% 200.42 8.82% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,684.60 71.32% 1,616.04 71.15% 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,362.03 100.00% 2,271.46 100.00% 
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2. ฐานะทางการเงนิ 

 

2.1  สนิทรัพย์ 

 สําหรับมลูค่าทรัพย์สินสินสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 

2,362.03 ล้านบาท และ 2,271.46 ล้านบาท ตามลําดบั ทรัพย์สินเพิมขึนจํานวน 90.57 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการ

เพมิขึนของลูกหนีการค้า และเงินสดคงเหลือ บริษทัและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบ

วงจรซึงประกอบด้วยการจัดหา แปรรูป ผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลส และ บริษัทย่อยรายหนึงเป็นผู้ จัดหาและ

จําหน่ายโลหะและอโลหะสําเร็จรูป ดังนนั สินทรัพย์ทีสําคัญส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปสินค้าคงเหลือ ลูกหนีการค้า และทีดิน 

อาคาร และอปุกรณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 2.1.1  สินค้าคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิ 

จํานวน 663.32 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 28.08 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 792.71 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 34.90 

ของสินทรพัย์รวม) ตามลําดบั 

 

 2.1.2 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษัทย่อยมีลูกหนีการค้า

และลูกหนีอืน จํานวน 706.03 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 29.89 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 679.83 ล้านบาท (สดัส่วน

ร้อยละ 29.93 ของสินทรัพย์รวม) ตามลําดบั ลกูหนีการค้าทีเพมิขนึ เนืองจากยอดขายทีสูงขึนในไตรมาสล่าสุด 

 

                   2.1.3   ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงติดตัง เครืองจักร 

และอปุกรณ์ เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้าง โดย ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 

2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ จํานวน 412.07 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 17.45 ของ

สินทรัพย์รวม) และจํานวน 448.52 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 19.75 ของสินทรัพย์รวม) ตามลําดบั  

              2.1.4   เงนิฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จํานวน 46.18 ล้านบาท และ 

จํานวน 45.98 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 1.96 และ ร้อยละ 2.03 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ) โดยเป็นเงินฝากในสถาบนั

การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรายหนึงเพือเป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 

 

             2.1.5   ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จํานวน 17.90 ล้านบาท และ 

จํานวน 21.60 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 0.76 และ ร้อยละ 0.95 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั)  

 

2.2 หนีสิน 

 หนีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีจํานวน 677.43 ล้านบาท และ 

655.42 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีการลดลงของหนีสิน ได้แก่ การชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน เนืองโดย

เงนิสดจากการดําเนินงานทีคงเหลือ แต่มีการเพิมขนึของหนีสินในส่วนของเจ้าหนีการค้าจากการซือวตัถดุิบ 

 

2.3  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,684.60 ล้านบาท เพิมขนึจากส่วนของผู้

ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 จํานวน 1,616.04 ล้านบาท จากผลกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีจํานวน 269.57 ล้านบาท 

และมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 199.76 ล้านบาท ทงันีส่วนของผู้ ถือของบริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยมีมูลค่า

คงเหลือจํานวน 1,684.60 และ จํานวน 214.30 ล้านบาท ตามลําดบั  

 



 แบบ 56-1 สาํหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2561  

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) ส่วนที 3 หน้า 120 

         ด้านสัดส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 เท่ากับ 0.40 เท่า และ 0.41 เท่า 

ตามลําดบั  

                                                                                                                                       (หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2561 ณ 31 มี.ค. 2560 

กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 480.45 430.18 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ -10.29 -23.84 

กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -218.65 -346.59 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนทีมตี่อเงนิ

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.01 0.06 

กระแสเงินสดสทุธิเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ 251.52 59.81 

 

 

3. กระแสเงนิสด 

 

       สําหรับประจําปีสินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 480.45 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดทีเพิมขึนจากผลประกอบการจํานวน 328.38 ล้านบาท และจากเงินทุน

หมุนเวียนสทุธิจํานวน 152.07 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากมลูค่าสินค้าคงเหลือทีลดลงและเจ้าหนีการค้าทีเพมิขนึ 

  

       ในส่วนของกระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุนมียอดสุทธิจํานวน -10.29 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในเครืองจักรและ

อปุกรณ์จํานวน -35.04 ล้านบาท ในขณะทีมีเงินสดรับจาการจําหน่ายเงินลงทนุชวัคราวจํานวน 16.86 ล้านบาท และ เงินสด

รับจากการจําหน่ายอปุกรณ์และเครืองจกัรจํานวน 8.23 ล้านบาท 

  

       ในส่วนของกิจกรรมจดัหาเงินมียอดจดัหาสุทธิ -218.65 ล้านบาทโดยเป็นการนํากระแสเงินสดจาการดําเนินการมา

จ่ายคืนเงินกู้ระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมเติมสุทธิจํานวน -17.72 ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผลจํานวน -199.76 ล้าน

บาท  

 

      โดยรวมบริษทัและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิเพิมขนึจํานวน 251.52 ล้านบาท 

 

            

 


