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วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2557 
 
เรื่อง คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินของฝายจัดการ (MD&A) สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุด ณ.

วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) ขอแจงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสําหรับงวดสามเดือน

และงวดเกาเดือนส้ินสุด ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทและบริษัทยอยดังตอไปนี้ 
 

(หนวย : ลานบาท) 
 

  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.  

งบการเงินรวม ต.ค.
2556-
ธ.ค. 
2556 
** 

ต.ค.
2555-
ธ.ค. 
2555 

เปล่ียน 
แปลง 

% 
เปล่ียน 
แปลง 

เม.ย.2556-
ธ.ค. 2556 

** 

เม.ย.2555-
ธ.ค. 2555 

เปล่ียน 
แปลง 

% 
เปล่ียน 
แปลง 

รายไดจากการขายและ
บริการ 820.98 733.83 87.15 11.9% 2,527.90 2,028.21 499.69 24.6% 

รายไดอื่น 6.12 5.31 0.81 15.3% 24.08 20.98 3.10 14.8% 

รายไดรวม 827.10 739.14 87.96 11.9% 2,551.98 2,049.19 502.79 24.5% 

ตนทุนขายและบริการ 730.30 639.34 90.96 14.2% 2,238.01 1,784.01 454.00 25.4% 

คาใชจายในการขาย 16.78 15.31 1.47 9.6% 51.14 44.85 6.29 14.0% 

คาใชจายในการบริหาร 26.47 23.01 3.46 15.0% 80.10 55.39 24.71 44.6% 

รวมคาใชจาย 773.55 677.66 95.89 14.2% 2,369.25 1,884.25 485.00 25.7% 
กําไรกอนดอกเบ้ียจาย
และภาษีเงินได 53.55 61.48 -7.93 -12.9% 182.73 164.94 17.79 10.8% 

คาใชจายทางการเงิน -3.88 -4.07 0.19 -4.7% -12.89 -13.58 0.69 -5.1% 
สวนแบงกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม 0.21 0.49 -0.28 -57.1% 0.87 1.70 -0.83 -48.8% 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล * -9.81 -5.56 -4.25 76.4% -32.68 -16.60 -16.08 96.9% 
กําไรสุทธิเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวด 40.07 52.34 -12.27 -23.4% 138.03 136.46 1.57 1.2% 
สวนแบงกําไรของผูมีสวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทยอย -5.37 -13.94 8.57 -61.5% -20.51 -33.18 12.67 -38.2% 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของ
ผูถือหุนของบริษัท 34.70 38.40 -3.70 -9.6% 117.52 103.28 14.24 13.8% 

 

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

ผลประกอบการงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในสวนของผูถือ
หุนบริษัทใหญจํานวน 34.70 ลานบาท ลดลง 3.70 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 9.6 โดยยอดขายและกําไรไดรวมใน
สวนของบริษัทยอยแหงใหมเมื่อเทียบผลประกอบการชวงเดียวกันของปกอนซ่ึงมีผลกําไรสุทธิในสวนของผูถือหุน
บริษัทใหญ 38.40 ลานบาท อุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมหลักอ่ืนๆของประเทศในงวดสามเดือนปจจุบันได
ชะลอตัวตอเนื่องจากกําลังซ้ือในประเทศท่ีออนตัวลงมาก ประกอบกับผลกระทบดานการบริโภคและการลงทุนจาก
ปญหาทางการเมือง จึงทําใหยอดขายของบริษัทและบริษัทยอยชะลอตัวตามไปดวยและกระทบกับกําไรจากการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้แมวาบริษัทและบริษัทยอยจะไดรับประโยชนในภาษีเงินไดนิติบุคคลจากผลจากการปรับลดอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในปปจจุบันท่ีอัตราใหมรอยละ 20 จากเดิมรอยละ 23 ในปกอนหนา แตบริษัทยอยรายผูผลิตทอ
ไอเสียยานยนตไดส้ินสุดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทยอยจึงมีภาษีเงินได
นิติบุคคลเกิดขึ้นในรอบสามเดือนปจจุบัน และภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมจากบริษัทยอยแหงใหมซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของงบการเงินรวมในงวดปจจุบัน จึงทําใหโดยรวมบริษัทและบริษัทยอยมีภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้น 4.25 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 76.4 ท้ังนี้บริษัทไดรวมผลประกอบการของบริษัทยอยรายใหมซ่ึงมีกําไรสุทธิจํานวน 
6.02 ลานบาทเปนสวนหนึ่งของผลประกอบการในงวดสามเดือนปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลประกอบการสวนนี้ในงวดเดียวกัน
ของปกอนหนา 
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      ผลประกอบการในงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรจากการ
ดําเนินงานจํานวน 182.73 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 และมีกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทจํานวน 
117.52 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในสัดสวนรอยละ 13.8 เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการชวงเดียวกันของปกอนซ่ึงมีผล
กําไรสุทธิ 103.28 ลานบาท กําไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับรอบเกาเดือนมีสาเหตุหลักเนื่องจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 
24.6 และ ยอดขายท่ีชะลอตัวในบริษัทยอยซ่ึงเปนผูผลิตทอไอเสียในอุตสาหกรรมยานยนตจึงมีสวนแบงกําไรของผู
มีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจของบริษัทยอยท่ีลดลงรอยละ 38.2 แมวาบริษัทและบริษัทยอยไดรับผลกระทบจากการ
ขาดทุนในอัตราแลกเปล่ียนสวนหนึ่งจากการออนคาของเงินบาทอยางรวดเร็วในงวดสามเดือนแรก และมีภาษีเงินได
นิติบุคคลท่ีเพิ่มขึ้นของบริษัทยอยผูผลิตทอไอเสียในอุตสาหกรรมยานยนต  ท้ังนี้งบการเงินรวมไดรวมผล
ประกอบการบริษัทยอยแหงใหมในสวนของกําไรสุทธิจํานวน 23.99 ลานบาท ซ่ึงไมมีผลประกอบการสวนนี้ในงวด
เดียวกันของปกอนหนา 
 
 
 

1.1 รายได 
 

   รายไดสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขาย
และบริการจํานวน 820.98 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 
733.83 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11.9 โดยยอดขายเพิ่มขึ้นมาจากการรวมบริษัทยอยแหงใหม ท้ังนี้ในสวน
ของบริษัทและบริษัทยอยเดิมมีน้ําหนักสินขายของสินคาในกลุมทอไอเสียอุตสาหกรรมยานยนตท่ีชะลอตัวมากตาม
ภาวะอุตสาหกรรม ประกอบกับราคาเฉล่ียในสินคาสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยเดิมลดลงตามสภาวะราคา
ตลาดโลกของวัตถุดิบท่ียังคงปรับตัวลง จึงสงผลกับการชะลอตัวของยอดขายของบริษัทและบริษัทยอยเดิมจากงวด
เวลาเดียวของปกอน 

  
ท้ังนี้ยอดขายสวนใหญของบริษัยอยแหงใหมมาจากยอดขายกลุมสินคาประเภท ทองแดง อลูมิเนียม 

ในขณะท่ียอดขายและบริษัทและบริษัทยอยเดิมจะเปนยอดขายท่ีสวนใหญมาจากกลุมสินคาแสตนเลส 
 
 

รายไดสําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและ
บริการจํานวน 2,527.90 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 
2,028.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 24.6 จากการรวมยอดขายของบริษัทยอยแหงใหม ท้ังนี้ราคาตลาดเฉล่ีย
ในสินคาแทบทุกประเภทลดลงตามราคาตลาดโลกของวัตถุดิบ ในขณะท่ีบริษัทและบริษัทยอยมีปริมาณน้ําหนักขาย
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากงวดเวลาเดียวของปกอนยกเวนปริมาณขายของสินคาประเภททอไอเสียรถยนตและช้ินสวนสเตน
เลสในอุตสาหกรรมยานยนต  
 
 
 
 1.2 รายไดอื่น  

 
รายไดอ่ืน ไดแก รายไดจากดอกเบ้ียรับ กําไรจากการขายทรัพยสิน รายไดจากการขายเศษเหล็ก สําหรับ

งวดสามเดือนและรอบเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 6.12 ลานบาท และ 24.08 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 และ 14.8 จากงวดเดียวกันของปกอนหนาตามลําดับ รายไดอ่ืนท่ีสําคัญ คือ รายไดจาก
การขายเศษเหล็ก ซ่ึงมีท่ีมาจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยนําวัตถุดิบประเภทแผนสเตนเลสรีดเย็นชนิดมวน แผน 
และแถบ มาผานกระบวนการแปรรูปตางๆ ตามคําส่ังของลูกคา เชน การตัดตามความกวาง ยาว ตามท่ีลูกคากําหนด 
และมีเศษท่ีเหลือจากการแปรรูปดังกลาว โดยบริษัทและบริษัทยอยนําเศษท่ีเหลือดังกลาวไปจําหนาย และบันทึก
บัญชีเปนรายไดอ่ืน   

 
 
 

 1.3 ตนทุนขาย  
 

ตนทุนขายสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยมาจากตนทุนวัตถุดิบประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดมวนและ
แผน และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซ่ึงทางบริษัทและบริษัทยอยไดนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสเตนเลสประเภทตางๆ 
โดยในงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายจํานวน 730.30 ลานบาท หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.30 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีมี
ตนทุนขายจํานวน 639.34 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 86.50 ของรายไดรวม บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุน
ขายในงวดสามเดือนปจจุบันเพิ่มขึ้นในสัดสวนรอยละ 14.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายเพิ่มขึ้นในสัดสวนรอย
ละ 11.9 จากงวดเดียวกันของปกอน ทังนี้ตนทุนขายท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจากยอดขายสินคาประเภททอไอเสียใน
กลุมอุตสาหกรรมยานยนตท่ีชะลอตัวลงอยางมาก จึงทําใหมีขนาดการผลิตท่ีนอยลงและมีตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นจาก
ตนทุนคงท่ี 
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สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายจํานวน 2,238.01 
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 87.70 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 ท่ีมีตนทุนขายจํานวน 1,784.01 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 87.06 ของรายไดรวม  
 
 
 

1.4 คาใชจายในการขาย 
 

คาใชจายในการขายท่ีสําคัญประกอบดวยคาใชจายพนักงานขาย คาขนสง คานายหนา คาใชจายในการ
สงเสริมการขาย โดยงวดสามเดือน และงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมี 
คาใชจายในการขายจํานวน 16.78 ลานบาท และ จํานวน 51.14 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมี
คาใชจายในการขายจํานวน 15.31 ลานบาท และ จํานวน 44.85 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 
สําหรับงวดสามเดือนปจจุบัน และ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.0 สําหรับงวดเกาเดือน สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากการรวม
คาใชจายในการขายของบริษัทยอยแหงใหม ซ่ึงไมมีคาใชจายสวนนี้ในปกอนหนา 

  
ท้ังนี้สัดสวนคาใชจายในการขายตอยอดขายและบริการสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 เทากับรอยละ 2.04 และ รอยละ 2.02 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนรอยละ 2.09 และ รอยละ 
2.21 ในชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอน ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทยอยแหงใหมท่ีรวมเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมใน
ปปจจุบันมีสัดสวนคาใชจายในการขายท่ีตํ่ากวา 
 
 

1.5 คาใชจายในการบริหาร 
 

 คาใชจายในการบริหารท่ีสําคัญประกอบดวยคาใชจายผูบริหาร และ คาใชจายพนักงานแผนกตางๆ
นอกเหนือจากฝายขาย คาเชาสํานักงาน และ คาใชจายในการบริหารจัดการตางๆ โดยงวดสามเดือน และงวดเกา
เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 26.47 ลานบาทและ 
จํานวน 80.10 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 23.01 ลานบาท
และ จํานวน 55.39 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 และ 44.6 ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องมาจากการรวม
คาใชจายในการบริหารของบริษัทยอยแหงใหม ซ่ึงไมมีคาใชจายสวนนี้ในปกอนหนา และในงวดสามเดือนแรกบริษัท
และบริษัทยอยไดบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากการเขาทําธุรกรรมปองกันความเส่ียงของหนี้ตางประเทศ
สวนนอย เมื่อสถานการณคาเงินบาทซ่ึงแข็งคาในชวงกอนหนาเริ่มผันผวนอยางรวดเร็วมากมาสูการออนตัวของคาเงิน
บาท 

 
คาใชจายท่ีสําคัญในการบริหารเปนคาใชจายดานบุคคลตามปกติประจําปของผูบริหารและเจาหนาท่ี

แผนกตางๆ และ คาใชจายอ่ืนๆในดานการบริหาร 
 

 
 

1.6     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

 ในเดือน เมษายน 2552 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โมรี่ โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากัดโดย
มีเงินลงทุนในหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 49  และในงวดสามเดือนและงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทรับรูสวนแบงกําไรในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 0.21 ลานบาท และ จํานวน 0.87 ลานบาท 
ตามลําดับโดยเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน หรือ คิดเปนสัดสวนลดลงรอยละ 57.1 สําหรับงวดสามเดือน
ปจจุบัน และ ลดลงรอยละ 48.8 สําหรับงวดเกาเดือนตามลําดับ ท้ังนี้สวนแบงกําไรท่ีลดลงสําหรับงวดสามเดือนและ
งวดเกาเดือนเนื่องไดมีการลดอัตราคาบริการของบริษัทรวมต้ังแตเดือน 1 เมษายน 2556 

  
 
 

 1.7 กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได และกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

ในงวดสามเดือนและงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรจากการ
ดําเนินงานกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดจํานวน 53.55 ลานบาท และ จํานวน 182.73 ลานบาท เมื่อหักตนทุน
ทางการเงินจํานวน 3.88 ลานบาท และ จํานวน 12.89 ลานบาท รวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 
0.21 ลานบาท และ จํานวน 0.87 ลานบาท และ หักภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 9.81 ลานบาท และ จํานวน 32.68 
ลานบาทสงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิจํานวน 40.07 ลานบาท และ จํานวน 138.03 ลานบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดในงวดสามเดือนปจจุบันลดลงรอยละ 
12.9 และมีกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จลดลงรอยละ 23.4 ตามลําดับ ในขณะท่ีกําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได และ 
กําไรเบ็ดเสร็จในงวดเกาเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 และ รอยละ 1.2 
ตามลําดับ 
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              อยางไรก็ตาม สําหรับงวดสามเดือนปจจุบันและงวดเกาเดือน บริษัทมีสวนแบงกําไรสําหรับผูมีสวนไดเสีย
ท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอยจํานวน 5.37 ลานบาทและ จํานวน 20.51 ลานบาท ซ่ึงสวนแบงกําไรท่ีลดลงมา
จากกําไรสุทธิท่ีลดลงของบริษัทยอยผูผลิตทอไอเสียในอุตสาหกรรมยานยนต ท้ังนี้บริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ
ในสวนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 34.70 
ลานบาท และ จํานวน 117.52 ลานบาท ตามลําดับ 

 
 
 

1.8 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
                 ในงวดสามเดือนและรอบเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีภาษีเงินได
จากผลกําไรจากการดําเนินงาน จํานวน 9.81 ลานบาท และ 32.68 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา
ซ่ึงมีภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 5.56 ลานบาท และ จํานวน 16.60 ลานบาท ตามลําดับ ท้ังนี้แมวาบริษัทไดรับ
ประโยชนจากผลจากการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในปปจจุบันท่ีอัตราใหมรอยละ 20 จากเดิมรอยละ 23 ใน
ปกอนหนา แตบริษัทยอยรายผูผลิตทอไอเสียยานยนตไดส้ินสุดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในเดือน
มิถุนายน 2556 บริษัทยอยจึงมีภาษีเงินไดนิติบุคคลเกิดขึ้นในสามเดือนปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีภาระภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเพิ่มเติมจากบริษัทยอยแหงใหมซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมในงวดปจจุบัน จึงทําใหโดยรวมบริษัทและ
บริษัทยอยมีภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้น 4.25 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 76.4 สําหรับงวดสามเดือน และ เพิ่มขึ้น 
16.08 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 96.9 สําหรับงวดเกาเดือน 

 
 
 
1.9 สวนแบงกําไรของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

 
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 บริษัทใหญมีการขายเงินลงทุนบริษัทยอยใหแกพันธมิตรธุรกิจจากญ่ีปุน 

Mory Industrial Inc, จึงมีการรับรูสวนแบงของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยจากผลกําไรสุทธิในบริษัทยอยตาม
สัดสวนการถือหุน สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สวนแบงกําไรสําหรับผูมี
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจในบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 5.37 ลานบาท และ จํานวนเงิน 20.51 ลานบาท ตามลําดับ 
สวนแบงกําไรท่ีลดลงเกิดจากยอดขายและกําไรท่ีชะลอตัวของบริษัทยอยผูผลิตทอไอเสียในอุตสาหกรรมยานยนต 
 
 
 
 1.10  ความสามารถในการทํากําไร 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนกําไรขั้นตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เทากับรอย
ละ 11.05 ลดลงเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีสัดสวนกําไรขั้นตนรอยละ 12.88 เนื่องจากยอดขายท่ี
ลดลงในกลุมสินคาทอไอเสียในอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึงเปนสินคาท่ีมีอัตรากําไรขั้นตนท่ีสูงกวาสินคาอ่ืนๆ กําไร
ขั้นตนลดลงจํานวน 3.81 ลานบาท แมวาจะไดรวมกําไรขั้นตนของบริษัทยอยแหงใหมในปปจจุบัน ในขณะท่ีบริษัท
และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิรอยละ 4.20 ลดลงโดยเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิรอยละ 5.20 ในชวงเวลาเดียวกันของป
กอนเนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนท่ีลดลง คาใชจายบริหารและภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีเพิ่มขึ้น  

  
บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนกําไรขั้นตนหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เทากับรอยละ 

11.47 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีสัดสวนกําไรขั้นตนรอยละ 12.04 กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจํานวน 45.69 
ลานบาท เนื่องจากการรวมกําไรขั้นตนของบริษัทยอยแหงใหมในปปจจุบัน 
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(หนวย : ลานบาท) 

 
 

 
* - ปรับปรุงใหมจากการใชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง Deferred Tax 

 

งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

2556  
    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 61.77 2.66% 87.28 3.55% 
 เงินลงทุนช่ัวคราว 5.00 0.22% 70.51 2.87% 
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 777.40 33.46% 855.39 34.77% 
  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 856.73 36.87% 896.03 36.43% 
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8.00 0.34% 6.66 0.27% 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,708.90 73.55% 1,915.87 77.89% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
 เงินลงทุนในบริษัทรวม 7.22 0.31% 11.25 0.46% 
 เงินลงทุนระยะยาว 2.78 0.12% 3.21 0.13% 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 5.00 0.20% 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 533.33 22.96% 447.90 18.21% 
  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 0.39 0.02% 0.48 0.02% 
  เงินฝากสถาบันการเงินซ่ึงมีขอจํากัดในการใช 46.00 1.98% 46.00 1.87% 
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี * 21.36 0.92% 26.99 1.09% 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3.34 0.14% 3.17 0.13% 
         รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 614.42 26.45% 544.00 22.11% 
รวมสินทรัพย 2,323.32 100.00% 2,459.87 100.00% 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน     
หน้ีสินหมุนเวียน     
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 324.26 13.96% 469.89 19.10% 
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 524.92 22.59% 531.50 21.61% 

  
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 7.91 0.34% 4.35 0.18% 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 8.00 0.34% 25.11 1.02% 
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 7.15 0.31% 8.44 0.34% 
   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 872.24 37.54% 1,039.29 42.25% 
หน้ีสินไมหมุนเวียน     
 เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน 9.09 0.39% 8.03 0.32% 
  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 26.85 1.16% 25.33 1.03% 
        รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  35.94 1.55% 33.36 1.35% 
รวมหน้ีสิน 908.18 39.09% 1,072.65 43.60% 
สวนของผูถือหุน     

ทุนเรือนหุน 
  ทุนจดทะเบียน 383.00  383.00  
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 383.00 16.48% 383.00 15.57% 
     สวนเกินมูลคาหุน 519.67 22.37% 519.67 21.13% 
  กําไรสะสม     
  จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 38.05 1.64% 38.05 1.55% 
     สวนของผูถือหุนบริษัท 298.01 12.83% 272.84 11.09% 

  
    สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
    ยอย 176.41 7.59% 173.66 7.06% 

รวมสวนของผูถือหุน 1,415.14 60.91% 1,387.22 56.40% 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,323.32 100.00% 2,459.87 100.00% 
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2. ฐานะทางการเงิน 
 
2.1  สินทรัพย 

 
 สําหรับมูลคาทรัพยสินส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมี
สินทรัพยรวมจํานวน 2,323.32 ลานบาท และ 2,459.87 ลานบาท ตามลําดับ ทรัพยสินลดลงจํานวน 136.55 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 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคา
คงเหลือ-สุทธิ จํานวน 856.73 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 36.87 ของสินทรัพยรวม) และจํานวน 896.03 ลานบาท 
(สัดสวนรอยละ 36.43 ของสินทรัพยรวม) สินคาคงเหลือท่ีลดลงมาจากการจัดซ้ือในประเทศท่ีมากขึ้นจึงทําให
สามารถหมุนเวียนสินคาไดเร็วขึ้น 
 
 2.1.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมี
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน จํานวน 777.40 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 33.46 ของสินทรัพยรวม) และจํานวน 855.39 
ลานบาท (สัดสวนรอยละ 34.77 ของสินทรัพยรวม) ตามลําดับ ลูกหนี้ท่ีลดลงมากจากยอดขายท่ีลดลงในงวดสาม
เดือนสืบเนื่องจากการชะลอตัวของยอดขายตามสภาวะชะลอตัวของลูกคาในอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต 
 
              2.1.3   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ไดแก ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงติดต้ัง เครื่องจักร 
และอุปกรณ เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ และงานระหวางกอสราง โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
และ 31 มีนาคม 2556   บริษัทและบริษัทยอยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ จํานวน 533.33 ลานบาท (สัดสวน
รอยละ 22.96 ของสินทรัพยรวม) และจํานวน 447.90 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 18.21 ของสินทรัพยรวม) 
ตามลําดับ ท้ังนี้มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการลงทุนการกอสรางอาคารโรงงานใหมและการปรับปรุงอุปกรณ
สวนประกอบโรงงานเพื่อสนับสนุนการผลิต 
 
             2.1.4   เงินฝากสถาบันการเงินซ่ึงมีขอจํากัดในการใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 
46.00 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 1.98 และ รอยละ 1.87 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ) สวนใหญเปนเงินฝากใน
สถาบันการเงินของบริษัทยอยรายใหมเพื่อเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูจากสถาบันการเงิน 
 
             2.1.5   ทรัพยสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม 2556 จํานวน 21.36 
ลานบาท และ จํานวน 26.99 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 0.92 และ รอยละ 1.09 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ) ท้ังนี้
เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องภาษีเงินไดนิติบุคคลในป
ปจจุบัน และ ไดทําการปรับปรุงยอดใหมของงบการเงินปกอนหนาท่ีนํามาเปรียบเทียบ บริษัทและบริษัทยอยไดรับรู
ทรัพยสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นมาตรฐานรายงานทางเงินใหม 
 
 
  

2.2 หน้ีสิน 
  
 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม 2556 มีจํานวน 908.18 ลาน
บาท และ 1,072.65 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีการลดลงของหนี้สินท่ีสําคัญ ไดแก และเจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะ
ส้ัน และ เงินกูทรัสตรีซีท 
 
 

 
2.3  สวนของผูถือหุน 

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สวนของผูถือหุนจากงบการเงินรวมจํานวน 1,415.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสวน

ของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 จํานวน 1,387.22 ลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากผลกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จ
จํานวน 117.09 ลานบาท มีการจายเงินปนผลจํานวน 91.92 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 
176.41 ลานบาทจากแบงสวนกําไรและมูลคาหุนทุนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย  

 
         ดานสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และ 31 มีนาคม 2556 เทากับ 0.64 เทา และ 

0.77 เทา ตามลําดับ 
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(หนวย : ลานบาท) 

 
รายละเอียด ณ 31 ธ.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค. 2555 

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 286.39 198.68 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -48.78 -67.96 
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -263.20 -119.13 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีตอ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.09 -0.07 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -25.50 11.52 

 
 

3. กระแสเงินสด 
 

ในงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจกรรมดําเนินงาน 286.39 ลานบาท โดยเปนกระแสเงินสดท่ีเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการจํานวน 189.80 ลานบาท 
และเพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ จํานวน 96.59 ลานบาท ท้ังนี้เงินทุนหมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้น
สุทธิสวนใหญมาจากลูกหนี้ และ สินคาคงเหลือ เนื่องจากยอดขายท่ีลดลง นอกจากนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุนสุทธิลดลงจํานวน 48.78 ลานบาท โดยมีสวนหนึ่งเปนเงินสดรับสวนใหญมาจากการจําหนายเงินลงทุนระยะส้ัน
และเงินปนผลรับจากบริษัทรวมจํานวน 80.94 ลานบาท และ 4.90 ลานบาทตามลําดับ ในขณะท่ีมีรายจายลงทุน
จํานวน –127.16 ลานบาท โดยเปนการกอสรางอาคารโรงงานใหมและการปรับปรุงอุปกรณสวนประกอบโรงงานเพื่อ
สนับสนุนการผลิต ในสวนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดจัดหาสุทธิ -263.20 ลานบาทโดยสวนใหญเปนการชําระคืน
เงินกูระยะส้ัน และ เจาหนี้ทรัสตรีซีท โดยรวมบริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงในงวดเกาเดือนจํานวน 
-25.50 ลานบาท 

 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
      
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 ( นายอนันต  มนัสชินอภิสิทธิ์ ) 
                                                                      รองกรรมการผูจัดการ  
 


