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วันท่ี 14 สิงหาคม 2556 
 
เรื่อง คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินของฝายจัดการ (MD&A) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ณ.วันท่ี 30 

มิถุนายน 2556 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) ขอแจงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุด ณ.วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 ของบริษัทและบริษัทยอยดังตอไปนี้ 
 

(หนวย : ลานบาท) 
 

  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.  

งบการเงินรวม เม.ย.2556-
มิ.ย. 2556 ** 

เม.ย.2555-
มิ.ย. 2555 * 

เปล่ียนแปลง % 
เปล่ียนแปลง 

รายไดจากการขายและบริการ 833.24 606.83 226.41 37.3% 

รายไดอื่น 8.08 6.77 1.31 19.4% 

รายไดรวม 841.32 613.60 227.72 37.1% 

ตนทุนขายและบริการ 729.64 535.41 194.23 36.3% 

คาใชจายในการขาย 17.32 14.85 2.47 16.6% 

คาใชจายในการบริหาร  29.22 15.50 13.72 88.5% 

รวมคาใชจาย 776.18 565.76 210.42 37.2% 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 65.14 47.84 17.30 36.2% 

คาใชจายทางการเงิน -4.94 -4.56 -0.38 8.3% 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 0.32 0.74 -0.42 -56.8% 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล -9.40 -5.81 -3.59 61.8% 

กําไรสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 51.12 38.21 12.91 33.8% 
สวนแบงกําไรของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทยอย -8.53 -7.71 -0.82 10.6% 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 42.59 30.50 12.09 39.6% 

 
* - ปรับปรุงใหมจากการใชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื่อง Deferred Tax 
** - ไดรวมผลประกอบการงวดสามเดือนของบริษัทยอยแหงใหม 
 
1.  ผลการดําเนินงาน 
 

ผลประกอบการงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในสวนของผูถือ
หุนบริษัทใหญจํานวน 42.59 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.09 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 39.6 โดยยอดขายและ
กําไรไดรวมในสวนของบริษัทยอยแหงใหม จึงเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบผลประกอบการชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมี
ผลกําไรสุทธิ 30.50 ลานบาท ผลประกอบการในงวดสามเดือนปจจุบันยังคงไดรับปจจัยบวกสนับสนุนจาก
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยจากคําส่ังซ้ือท่ีคงคางมาจากปกอนหนา และบริษัทยังไดรับประโยชนในภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากผลจากการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในปปจจุบันท่ีอัตราใหมรอยละ 20 จากเดิมรอยละ 
23 ในปกอนหนา ท้ังนี้บริษัทไดรวมผลประกอบการของบริษัทยอยรายใหมซ่ึงมีกําไรสุทธิจํานวน 9.15 ลานบาทเปน
สวนหนึ่งของผลประกอบการในงวดสามเดือนปจจุบัน ซ่ึงไมมีใผลประกอบการสวนนี้ในปกอนหนา 
 

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยยังไดรับรูสวนแบงกําไรของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
เปนรายจายจํานวน 8.53 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 0.82 ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอนหนาท้ังนี้เปนผลมาจาก
ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นในบริษัทยอยซ่ึงเปนผูผลิตช้ินสวนทอไอเสียในอุตสาหกรรมยานยนต 
 

 
      1.1 รายได  
 

รายไดสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขาย
และบริการจํานวน 833.24 ลานบาท ซ่ึงรวมยอดจากบริษัทยอยแหงใหมจํานวน 207.23 ลานบาท เปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนท่ีมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 606.83 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 37.3 โดย
เปนสวนท่ีเพิ่มขึ้นจากบริษัทยอยแหงใหมรอยละ 34.2 ราคาเฉล่ียในสินคาบางประเภทลดลงตามสภาวะราคา
ตลาดโลกของวัตถุดิบท่ีปรับตัวลง ในขณะท่ีบริษัทและบริษัทยอยมีปริมาณน้ําหนักขายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากงวดเวลา
เดียวของปกอน  



 2 

ท้ังนี้ยอดขายสวนใหญของบริษัยอยแหงใหมมาจากยอดขายกลุมสินคาประเภท ทองแดง อลูมิเนียม 
ในขณะท่ียอดขายและบริษัทและบริษัทยอยเดิมจะเปนยอดขายท่ีสวนใหญมาจากกลุมสินคาแสตนเลส 
 
 
 1.2 รายไดอื่น  

 
รายไดอ่ืน ไดแก รายไดจากดอกเบ้ียรับ กําไรจากการขายทรัพยสิน รายไดจากการขายเศษเหล็ก สําหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 จํานวน 8.08 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 19.4 จากงวด
เดียวกันของป โดยรายไดอ่ืนท่ีสําคัญ คือ รายไดจากการขายเศษเหล็ก ซ่ึงมีท่ีมาจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยนํา
วัตถุดิบประเภทแผนแสตนเลสรีดเย็นชนิดมวน แผน และแถบ มาผานกระบวนการแปรรูปตางๆ ตามคําส่ังของลูกคา 
เชน การตัดตามความกวาง ยาว ตามท่ีลูกคากําหนด และมีเศษท่ีเหลือจากการแปรรูปดังกลาว โดยบริษัทและบริษัท
ยอยนําเศษท่ีเหลือดังกลาวไปจําหนาย และบันทึกบัญชีเปนรายไดอ่ืน 

 
 

 1.3 ตนทุนขาย  
 

ตนทุนขายสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยมาจากตนทุนสินคาประเภทสเตนเลสรีดเย็น ทองแดง 
อลูมิเนียม ทองเหลือง สังกะสี ชนิดมวน แผน ทอและเพลา ซ่ึงทางบริษัทและบริษัทยอยไดจัดหาท้ังสําเร็จรูปพรอม
จําหนาย และวัตถุดิบเพื่อนํามาแปรรูปเปนสินคาประเภทตางๆเพื่อจําหนาย โดยในงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายจํานวน 729.64 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 86.73 ของ
รายไดรวม เปรียบเทียบงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ท่ีมีตนทุนขายจํานวน 535.41 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 87.26 ของรายไดรวม บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายท่ีลดลงในอัตรารอยละ 0.5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน   

 
 

1.4 คาใชจายในการขาย 
 

คาใชจายในการขายและบริหารท่ีสําคัญประกอบดวยคาใชจายพนักงานขาย คาขนสง คาใชจายในการ
สงเสริมการขาย โดยงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย 
จํานวน 17.32 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีคาใชจายในการขายจํานวน 14.85 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 2.47 ลานบาทหรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากการรวมคาใชจายในการขาย
ของบริษัทยอยแหงใหม ซ่ึงไมมีคาใชจายสวนนี้ในปกอนหนา 

 
 

1.5 คาใชจายในการบริหาร 
 

               คาใชจายในการบริหารท่ีสําคัญประกอบดวยคาใชจายผูบริหาร และ คาใชจายพนักงานแผนกตางๆ
นอกเหนือจากฝายขาย คาเชาสํานักงาน และ คาใชจายในการบริหารจัดการตางๆ โดยงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 29.22 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนท่ีมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 15.50 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 88.5 ท้ังนี้เนื่องมาจาก
การรวมคาใชจายในการบริหารของบริษัทยอยแหงใหม ซ่ึงไมมีคาใชจายสวนนี้ในปกอนหนา นอกจากนี้ในงวดสาม
เดือนบริษัทและบริษัทยอยไดบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากการเขาทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงของหนี้
ตางประเทศสวนนอย เมื่อสถานการณคาเงินบาทซ่ึงแข็งคาในชวงกอนหนาเริ่มผันผวนอยางรวดเร็วมากมาสูการออน
ตัวของคาเงินบาท 

 
           ท้ังนี้คาใชจายท่ีสําคัญในการบริหารเปนคาใชจายดานบุคคลตามปกติประจําปของเจาหนาท่ีแผนกตางๆ 

และ คาใชจายอ่ืนๆในดานการบริหาร คิดเปนสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมสําหรับงวดประจําป ส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เทากับรอยละ 3.47 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีสัดสวนคาใชจายในการบริหาร
ตอรายไดรวม คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.53 

 
 

1.6     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

ในเดือน เมษายน 2552 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โมรี่ โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากัดซ่ึงมี
หนาท่ีเปนผูใหบริการดานการตลาดและงานขายแกบริษัทและบริษัทยอยตลอดจนถึงบริษัทผูรวมลงทุน โดยมีเงิน
ลงทุนในหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 49  และในงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทรับรูสวนแบง
กําไรในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 0.32 ลานบาท ลดลงจํานวน 0.42 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 56.8 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ท้ังนี้สวนแบงกําไรท่ีลดลงเปนผลมาจากการปรับลดอัตราคานายหนา
ในงวดสามเดือนของบริษัทรวมดังกลาว 
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 1.7 กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได และกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
ในงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรจากการดําเนินงานกอน

ดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดจํานวน 65.14 ลานบาทเมื่อหักตนทุนทางการเงินจํานวน 4.94 ลานบาท และภาษีเงินได
จํานวน 9.40 ลานบาท และ รวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 0.32 ลานบาท สงผลใหบริษัทและ
บริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 51.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมี
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดจํานวน 47.84 ลานบาท และมีกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จ 38.21 ลานบาท โดยกําไร
กอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได กําไรสุทธิเบ็ดเสร็จสําหรับงวดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 36.2 และ 33.8 ตามลําดับ  
 
              อยางไรก็ตาม สําหรับงวดสามเดือนปจจุบัน บริษัทมีสวนแบงกําไรสําหรับผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทยอยจํานวน 8.53 ลานบาทโดยเพิ่มขึ้นจากจํานวน 0.82 ลานบาทจากงวดเดียวของปกอน สงผล
ใหบริษัทมีกําไรสุทธิในสวนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 จํานวน 
42.59 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากจํานวน 30.50 ลานบาทในงวดเดียวของปกอน 
 

 
1.8 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 
                 ในงวดประจําปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีภาษีเงินไดจากผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน จํานวน 9.40 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 61.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนาซ่ึงมี
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 5.81 ลานบาท ท้ังนี้มีสาเหตุหลักเนื่องจากกําไรจากการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น และ บริษัท
และบริษัทยอยไดรวมภาษีเงินไดของบริษัทยอยแหงใหมจํานวน 2.34 ลานบาทซ่ึงไมมีสวนนี้ในปกอนหนา 
นอกจากนี้บริษัทยอยรายผูผลิตทอในอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึงไดรับการสงเสริมการลงทุนไดครบกําหนดระยะเวลา
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว และ ไดเริ่มรับรูภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลต้ังแตเดือนมิถุนายน 2556  
 
                  ท้ังนี้อัตราภาษีเงินไดใหมท่ีลดลงเหลือรอยละ 20 ซ่ึงเปนอัตราภาษีสําหรับรอบปบัญชีปจจุบัน โดย
เปล่ียนแปลงจากอัตราเดิมท่ีรอยละ 23 ในงวดเดียวกันของปกอนหนา 
 

 
1.9 สวนแบงกําไรของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

 
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 บริษัทใหญมีการขายเงินลงทุนบริษัทยอยใหแกพันธมิตรธุรกิจจากญ่ีปุน 

Mory Industrial Inc, จึงมีการรับรูสวนแบงกําไรของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยจากผลกําไรสุทธิในบริษัทยอย
ตามสัดสวนการถือหุน สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 สวนแบงกําไรสําหรับผูมีสวนไดเสียท่ี
ไมมีอํานาจในบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 8.53 ลานบาทโดยเพิ่มขึ้นจากจํานวนเงิน 7.71 ลานบาทในงวดเดียวกัน
ของปกอนหนา 
 
 
 1.10  ความสามารถในการทํากําไร 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 เทากับรอย
ละ 12.43 เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 11.77 สาเหตุหลักท่ีอัตรา
กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นนั้นเปนผลจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นของทอไอเสียรถจักรยานยนต และทอไอเสียรถยนตมี
ความสามารถในการทํากําไรท่ีสูงกวาสินคาประเภทอ่ืนๆ 
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(หนวย : ลานบาท) 
  

 
* - ปรับปรุงใหมจากการใชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื่อง Deferred Tax 
 

 
 
 

 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

2556 * 
    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 63.23 2.81% 87.28 3.55% 
 เงินลงทุนช่ัวคราว - - 70.51 2.87% 
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 801.91 35.67% 855.39 34.77% 
  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 819.80 36.46% 896.03 36.43% 
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6.83 0.30% 6.66 0.27% 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,691.77 75.24% 1,915.87 77.89% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
 เงินลงทุนในบริษัทรวม 6.67 0.29% 11.25 0.46% 
 เงินลงทุนระยะยาว 3.06 0.14% 3.21 0.13% 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5.00 0.22% 5.00 0.20% 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 466.94 20.77% 447.90 18.21% 
  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 0.48 0.02% 0.48 0.02% 
  เงินฝากสถาบันการเงินซ่ึงมีขอจํากัดในการใช 46.00 2.05% 46.00 1.87% 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 28.48 1.27% 30.16 1.22% 
         รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 556.62 24.76% 544.00 22.11% 
รวมสินทรัพย 2,248.39 100.00% 2,459.87 100.00% 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน     
หน้ีสินหมุนเวียน     
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 329.40 14.65% 469.89 19.10% 
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 417.21 18.56% 531.50 21.61% 

  
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 6.32 0.28% 4.35 0.18% 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 32.38 1.44% 25.11 1.02% 
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 12.80 0.57% 8.44 0.34% 
   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 798.11 35.50% 1,039.29 42.25% 
หน้ีสินไมหมุนเวียน     
 เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน 5.04 0.22% 8.03 0.32% 
  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 24.88 1.10% 25.33 1.03% 
        รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  29.84 1.32% 33.36 1.35% 
รวมหน้ีสิน 827.95 36.82% 1,072.65 43.60% 
สวนของผูถือหุน     

ทุนเรือนหุน 
  ทุนจดทะเบียน 383.00  383.00  
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 383.00 17.04% 383.00 15.57% 
     สวนเกินมูลคาหุน 519.67 23.12% 519.67 21.13% 
  กําไรสะสม     
  จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 38.05 1.69% 38.05 1.55% 
     สวนของผูถือหุนบริษัท 315.29 14.02% 272.84 11.09% 

  
    สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
    ยอย 164.43 7.31% 173.66 7.06% 

รวมสวนของผูถือหุน 1,420.44 63.18% 1,387.22 56.40% 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,248.39 100.00% 2,459.87 100.00% 
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2. ฐานะทางการเงิน 
 
2.1  สินทรัพย 

 
 สําหรับมูลคาทรัพยสินส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมี
สินทรัพยรวมจํานวน 2,248.39 ลานบาท และ 2,459.87 ลานบาท ตามลําดับ ทรัพยสินลดลงจํานวน 211.48 ลาน
บาท เนื่องมาจากการลดลงของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักดานการแปร
รูปสเตนเลสมวนอยางครบวงจรซ่ึงประกอบดวยการจัดหา แปรรูป ผลิต และจําหนายผลิตภัณฑสเตนเลส และ บริษัท
ยอยรายใหมเปนผูจําหนายโลหะและอโลหะ ดังนั้น สินทรัพยท่ีสําคัญสวนใหญจะอยูในรูปสินคาคงเหลือ ลูกหนี้
การคา และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 2.1.1  สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคา
คงเหลือ-สุทธิ จํานวน 819.80 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 36.46 ของสินทรัพยรวม) และจํานวน 896.03 ลานบาท 
(สัดสวนรอยละ 36.43 ของสินทรัพยรวม) สินคาคงเหลือท่ีลดลงมาจากการจัดซ้ือในประเทศท่ีมากขึ้นจึงทําให
สามารถหมุนเวียนสินคาไดเร็วขึ้น 
 
 2.1.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมี
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน จํานวน 801.91 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 35.67 ของสินทรัพยรวม) และจํานวน 855.39 
ลานบาท (สัดสวนรอยละ 34.77 ของสินทรัพยรวม) ตามลําดับ ลูกหนี้ท่ีลดลงมากจากยอดขายท่ีลดลงในงวดสาม
เดือนสืบเนื่องจากการมีเทศกาลวันหยุดตางๆในงวดดังกลาว 
 
              2.1.3   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ไดแก ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงติดต้ัง เครื่องจักร 
และอุปกรณ เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ และงานระหวางกอสราง โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
และ 31 มีนาคม 2556   บริษัทและบริษัทยอยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ จํานวน 466.94 ลานบาท (สัดสวน
รอยละ 20.77 ของสินทรัพยรวม) และจํานวน 447.90 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 18.21 ของสินทรัพยรวม) 
ตามลําดับ ท้ังนี้มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อรีดและตัดทอของบริษัทและบริษัทยอย 
 
             2.1.4   เงินฝากสถาบันการเงินซ่ึงมีขอจํากัดในการใช ณ วันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 
46.00 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 2.05 และ รอยละ 1.87 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ) สวนใหญเปนเงินฝากใน
สถาบันการเงินของบริษัทยอยรายใหมเพื่อเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูจากสถาบันการเงิน 
 
  

2.2 หน้ีสิน 
  
 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 มีนาคม 2556 มีจํานวน 827.95 ลาน
บาท และ 1,072.65 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีการลดลงของหนี้สินท่ีสําคัญ ไดแก และเจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะ
ส้ัน และ เงินกูทรัสตรีซีท 
 

 
2.3  สวนของผูถือหุน 

 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 สวนของผูถือหุนจากงบการเงินรวมจํานวน 1,420.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสวน

ของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 จํานวน 1,387.22 ลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากผลกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จ
จํานวน 51.12 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 164.43 ลานบาทจากแบงสวนกําไรและมูลคาหุนทุน
ของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย  

 
         ดานสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 มีนาคม 2556 เทากับ 0.58 เทา และ 

0.77 เทา ตามลําดับ 
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(หนวย : ลานบาท) 
 

รายละเอียด ณ 30 มิ.ย. 2556 ณ 30 มิ.ย. 2555 

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 100.96 68.75 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 38.24 -21.31 
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -163.30 -31.09 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีตอ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.05 0.07 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -24.05 16.42 

 
 

3. กระแสเงินสด 
 

ในงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้น 100.96 ลานบาท โดยเปนกระแสเงินสดท่ีเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการจํานวน 78.63 ลาน
บาท และเพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ จํานวน 22.33 ลานบาท ท้ังนี้เงินทุนหมุนเวียนท่ี
เพิ่มขึ้นสุทธิสวนใหญมาจากลูกหนี้ สินคาคงเหลือ และ เจาหนี้การคาท่ีลดลงจากยอดขายและยอดจัดซ้ือท่ีลดลงใน
งวดสามเดือน นอกจากนี้กระแสเงินสดสวนหนึ่งไดรับจากกิจกรรมลงทุนสุทธิจํานวน 38.24 ลานบาท โดยเปนเงินสด
รับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะส้ันจํานวน 70.95 ลานบาท และ การจายซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณจํานวน -38.64 
ลานบาทโดยเปนการซ้ือเครื่องจักรสําหรับงานรีดและตัดทอ ในสวนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดจัดหาสุทธิ -163.30 
ลานบาทโดยสวนใหญเปนการชําระคืนเงินกูระยะส้ัน และ เจาหนี้ทรัสตรีซีท โดยรวมบริษัทและบริษัทยอยมีกระแส
เงินสดสุทธิลดลงในงวดสามเดือนจํานวน -24.05 ลานบาท 

 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 
      
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 ( นายอนันต  มนัสชินอภิสิทธิ์ ) 
 รองกรรมการผูจัดการ    
   
 


