
 1 

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 
 
เรื่อง คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงินของฝายจัดการ (MD&A) สําหรับงวดประจําปส้ินสุด ณ.วันท่ี 31 

มีนาคม 2556 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) ขอแจงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสําหรับงวดประจําป

ส้ินสุด ณ.วันท่ี 31 มีนาคม 2556 ของบริษัทและบริษัทยอยดังตอไปนี้ 
 

                                                                                                               (หนวย : ลานบาท) 
 

  ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.  

งบการเงินรวม เม.ย.2555 -
มี.ค. 2556 ** 

เม.ย.2554 -
มี.ค. 2555 

เปล่ียนแปลง % 
เปล่ียนแปลง 

รายไดจากการขายและบริการ 2,889.38 2,287.87 601.51 26.3% 

รายไดอื่น 49.26 34.07 15.19 44.6% 

รายไดรวม 2,938.64 2,321.94 616.70 26.6% 

ตนทุนขายและบริการ 2,542.06 2,037.69 504.37 24.8% 

คาใชจายในการขาย 63.29 50.40 12.89 25.6% 

คาใชจายในการบริหาร 83.99 67.61 16.38 24.2% 

รวมคาใชจาย 2,689.34 2,155.70 533.64 24.8% 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 249.30 166.24 83.06 50.0% 

คาใชจายทางการเงิน -17.94 -19.60 1.66 -8.5% 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2.11 1.62 0.49 30.3% 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล -32.17 -25.78 -6.39 24.8% 

กําไรสุทธิ 201.30 122.48 78.82 64.4% 
สวนแบงกําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
ของบริษัทยอย -44.10 -25.76 -18.34 71.2% 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน
บริษัทใหญ 157.20 96.72 60.48 62.5% 

 
             ** รวมผลประกอบการระยะเวลาสองเดือน (กุมภาพันธและมีนาคม 2556 ) ของบรษิัทยอยรายใหม 
 
 
1.  ผลการดําเนินงาน 
 

ผลประกอบการงวดประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในสวนของผูถือหุน
บริษัทใหญจํานวน 157.20 ลานบาท เพิ่มขึ้น 60.48 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62.5 โดยยอดขายและกําไรเติบโต
เมื่อเทียบผลประกอบการชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีผลกําไรสุทธิ 96.72 ลานบาท ท้ังนี้เนื่องจากผลประกอบการท่ี
แข็งแกรงในปปจจุบันและฐานท่ีตํ่าในปกอนหนาจากผลกระทบอุทกภัย นอกจากนี้ผลประกอบการในปปจจุบันยัง
ไดรับปจจัยบวกสนับสนุนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยจากคําส่ังซ้ือท่ีคงคางมาจากปกอน
หนา นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล การผลักดันยอดขายในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและกลุมกอสราง นอกจากนั้น
ในระหวางป บริษัทไดเขาซ้ือกิจการแหงหนึ่งและเสร็จส้ินในเดือนมกราคม 2556 โดยบริษัทถือหุนท้ังหมดในบริษัท
ดังกลาว ผลประกอบการในปปจจุบันของบริษัทและบริษัทยอยจึงไดรวมผลประกอบการสองเดือนสําหรับเดือน
กุมภาพันธและมีนาคมของบริษัทยอยรายใหมซ่ึงมีกําไรสุทธิจํานวน 6.40 ลานบาทเปนสวนหนึ่งของผลประกอบการ
ในปปจจุบัน  

 
ท้ังนี้กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 83.06 ลานบาท ในขณะท่ีมีคาใชจายจากภาษีเงินไดนิติ

บุคคลเพิ่มขึ้น 6.39 ลานบาท คาใชจายทางการเงินลดลง 1.66 ลานบาทซ่ึงเปนผลจากกระแสเงินสดท่ีเพิ่มขึ้นจาก
กําไรจาการดําเนินงาน และมีสวนแบงกําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 18.34 ลานบาทในป
ปจจุบันจากผลประกอบการของบริษัทยอยท่ีเติบโตท้ังยอดขายและผลกําไร 
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      1.1 รายได  
 

รายไดสําหรับงวดประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและ
บริการจํานวน 2,889.38 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 
2,287.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 26.3 โดยบริษัทและบริษัทยอยมีปริมาณน้ําหนักขายโดยรวมเพิ่มขึ้นมาก
จากงวดเวลาเดียวของปกอนจากยอดจัดจําหนายของบริษัทและบริษัทยอยท่ีสูงในปปจจุบันและ ไมไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณน้ําทวมดังเชนในปกอน ท้ังนี้ยอดขายรวมไดรวมยอดขายจากบริษัทยอยรายใหมในระยะเวลาสองเดือน
จํานวน 132.64 ลานบาท 

 
รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยสวนใหญเปนรายไดจากการขายในประเทศ โดยในงวด

ประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายในประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 
99.99 ของรายไดรวมจากการขายและบริการ ท้ังนี้สัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นมาจากยอดขายในประเทศเปนผลมาจากการ
ขยายตัวของยอดขายในประเทศ ประกอบกับการสงออกไปตางประเทศท่ีลดลงของการสงออกสินคาประเภททอไอ
เสียของบริษัทยอย และ ยอดขายในประเทศท่ีเพิ่มเติมจากยอดขายบางสวนจากบริษัทยอยรายใหม 

 
 

 1.2 รายไดอื่น  
  

รายไดอ่ืน ไดแก รายไดจากดอกเบ้ียรับ กําไรจากการขายทรัพยสิน รายไดจากการขายเศษเหล็ก สําหรับ
งวดประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 จํานวน 49.26 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.19 จากงวดเดียวกันของป
กอนตามลําดับ ท้ังนี้การเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการรับรูกําไรจากการตอรองราคาซ้ือในบริษัทยอยรายใหมจํานวน 9.60 
ลานบาทในปปจจุบันและไมมีกําไรดังกลาวในปกอน  

 
รายไดอ่ืนท่ีสําคัญ คือ รายไดจากการขายเศษเหล็ก ซ่ึงมีท่ีมาจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอยนําวัตถุดิบ

ประเภทแผนสตนเลสรีดเย็นชนิดมวน แผน และแถบ มาผานกระบวนการแปรรูปตางๆ ตามคําส่ังของลูกคา เชน การ
ตัดตามความกวาง ยาว ตามท่ีลูกคากําหนด และมีเศษท่ีเหลือจากการแปรรูปดังกลาว โดยบริษัทและบริษัทยอยนํา
เศษท่ีเหลือดังกลาวไปจําหนาย และบันทึกบัญชีเปนรายไดอ่ืน    

 
 

 1.3 ตนทุนขาย  
 

ตนทุนขายสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยมาจากตนทุนวัตถุดิบประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดมวนและ
แผน และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซ่ึงทางบริษัทและบริษัทยอยไดนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสเตนเลสประเภทตางๆ 
โดยในงวดประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายจํานวน 2,542.06 ลานบาท หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 86.50 ของรายไดรวม ลดลงรอยละ 1.26 เมื่อเปรียบเทียบงวดประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2555 ท่ีมีตนทุนขายจํานวน 2,037.69 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 87.76 ของรายไดรวม บริษัทและบริษัท
ยอยมีตนทุนขายท่ีเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 24.8 ในขณะท่ีรายไดจากการขายและบริการท่ีเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 26.3 
เมื่อเทียบกับปกอนหนา  

 
 

1.4 คาใชจายในการขาย 
 

คาใชจายในการขายและบริหารท่ีสําคัญประกอบดวยคาใชจายพนักงานขาย คาขนสง คาใชจายในการ
สงเสริมการขาย โดยงวดประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขาย จํานวน 
63.29 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีคาใชจายในการขายจํานวน 50.40 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 25.6 ท้ังนี้คาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการเปรียบเทียบกับคาใชจายในการจัดสงสินคาท่ีตํ่า
และคาใชจายดานการตลาดผันแปรท่ีลดลงในปกอนหนาในชวงผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวม และคาใชจาย
เพิ่มเติมจากบริษัทยอยรายใหมระยะเวลาสองเดือนจํานวน 2.44 ลานบาท 

 
สัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวมสําหรับงวดประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 เทากับรอยละ 

2.15 ลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีสัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวม คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2.17  
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1.5 คาใชจายในการบริหาร 
 

คาใชจายในการบริหารท่ีสําคัญประกอบดวยคาใชจายผูบริหาร และ คาใชจายพนักงานแผนกตางๆ
นอกเหนือจากฝายขาย คาเชาสํานักงาน และ คาใชจายในการบริหารจัดการตางๆ โดยงวดประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 83.99 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนท่ีมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 67.61 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 24.2 ท้ังนี้การเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายในการบริหาร เนื่องมาจากการรับรูคาใชจายจํานวน 6.24 ลานบาทสําหรับบริการทางวิชาชีพของ
ผูเช่ียวชาญภายนอกเพื่อทําการตรวจสอบในธุรกรรมการซ้ือกิจการ และคาใชจายเพิ่มเติมจากบริษัทยอยรายใหม
ระยะเวลาสองเดือนจํานวน 3.48 ลานบาท 

 
 คาใชจายในการบริหารคิดเปนสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมสําหรับงวดประจําปส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2556 เทากับรอยละ 2.86 ลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีสัดสวนคาใชจายใน
การขายตอรายไดรวม คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.91 

 
 

 1.6 กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได และกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

ในงวดประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรจากการดําเนินงานกอน
ดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดจํานวน 249.30 ลานบาทเมื่อหักคาใชจายทางการเงินจํานวน 17.94 ลานบาท และภาษี
เงินไดจํานวน 32.17 ลานบาท และสวนแบงกําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยจํานวน 44.10 ลานบาท 
เมื่อรวมกับสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 2.11 ลานบาท สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไร
สุทธิ 157.20 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีผลกําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดจํานวน 
166.24 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 96.72 ลานบาท โดยกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 62.5 

 
 

1.7     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

ในเดือน เมษายน 2552 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โมรี่ โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากัดโดยมี
เงินลงทุนในหุนสามัญในสัดสวนรอยละ 49  และส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทรับรูสวนแบงกําไร
ในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 2.11 ลานบาท และ 1.62 ลานบาท ตามลําดับ  

 
 

1.8 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
                 ในงวดประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีภาษีเงินไดจากผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน จํานวน 32.17 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 24.8 ถึงแมบริษัทไดรับรูภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงอยูท่ีรอยละ 23 จากรอยละ 30 ในปกอนหนา อยางไรก็ตามกําไรสุทธิกอนภาษีท่ี
เพิ่มขึ้นในปปจจุบันทําใหมีภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีเพิ่มขึ้นเชนกัน 
 

 
1.9 สวนแบงกําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 

 
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 บริษัทใหญมีการขายเงินลงทุนบริษัทยอยใหแกพันธมิตรธุรกิจจากญ่ีปุน 

Mory Industrial Inc, จึงมีการรับรูสวนแบงของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยจากผลกําไรสุทธิในบริษัทยอยตาม
สัดสวนการถือหุน สําหรับปบัญชีปจจุบันส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 สวนแบงกําไรสําหรับผูมีสวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจในบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 44.10 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสวนแบงกําไรจากปกอนหนาจํานวน 25.76 
ลานบาทหรือคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 71.2 ท้ังนี้เนื่องมาจากยอดขายและกําไรในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตท่ีเติบโต
ของบริษัทยอยในปปจจุบันและสวนแบงกําไรท่ีตํ่าในปกอนหนาจากผลกระทบของอุทกภัย 
 
 
 1. 10 ความสามารถในการทํากําไร 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนสําหรับงวดประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 เทากับรอยละ 
12.02 เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 10.94 สาเหตุหลักท่ีอัตรากําไร
ขั้นตนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นในปริมาณขายโดยรวมในสินคาท่ีมีอัตรากําไรขั้นตนท่ีสูง 

  
บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิในสวนของผูถือหุนในบริษัทใหญหรับงวดประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 

มีนาคม 2556 เทากับกําไรรอยละ 5.35 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 4.17 กําไร
สุทธิท่ีเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากกําไรขั้นตนท่ีเพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน 
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(หนวย : ลานบาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

2555 
    จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 87.28 3.59% 53.85 3.54% 
 เงินลงทุนช่ัวคราว 70.51 2.90% - - 
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 855.39 35.16% 541.54 35.56% 
  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 896.03 36.83% 553.95 36.38% 
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6.66 0.27% 7.03 0.46% 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,915.87 78.75% 1,156.37 75.94% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
 เงินลงทุนในบริษัทรวม 11.25 0.46% 9.14 0.60% 
 เงินลงทุนระยะยาว 3.21 0.13% - - 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5.00 0.21% - - 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 447.90 18.41% 349.50 22.95% 
  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 0.48 0.02% 0.37 0.02% 
  เงินฝากสถาบันการเงินซ่ึงมีขอจํากัดในการใช 46.00 1.89% 5.00 0.33% 
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3.18 0.13% 2.46 0.16% 
         รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 517.02 21.25% 366.47 24.06% 
รวมสินทรัพย 2,432.89 100.00% 1,522.84 100.00% 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน     
หน้ีสินหมุนเวียน     
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 469.89 19.31% 266.17 17.48% 
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 531.90 21.85% 223.12 14.65% 

  
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 4.35 0.18% 3.63 0.24% 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 25.11 1.03% 9.35 0.61% 
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 8.44 0.35% 6.07 0.40% 
   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,039.29 42.72% 508.34 33.38% 
หน้ีสินไมหมุนเวียน     
 เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน 8.03 0.33% 9.57 0.63% 
  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 25.33 1.04% 16.07 1.05% 
        รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  33.36 1.37% 25.64 1.68% 
รวมหน้ีสิน 1,072.65 44.09% 533.98 35.06% 
สวนของผูถือหุน     

ทุนเรือนหุน 
  ทุนจดทะเบียน 383.00  320.00  
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 383.00 15.74% 320.00 21.01% 
     สวนเกินมูลคาหุน 519.67 21.36% 330.67 21.72% 
  กําไรสะสม     
  จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 38.05 1.57% 24.46 1.61% 
     สวนของผูถือหุนบริษัท 250.16 10.28% 183.32 12.04% 

  
    สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
    ยอย 169.36 6.96% 130.41 8.56% 

รวมสวนของผูถือหุน 1,360.24 55.91% 988.86 64.94% 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,432.89 100.00% 1,522.84 100.00% 
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2. ฐานะทางการเงิน 
 
2.1  สินทรัพย 

 
 สําหรับมูลคาทรัพยสินส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม
จํานวน 2,432.89 ลานบาท และ 1,522.84 ลานบาท ตามลําดับ ทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน 910.05 ลานบาท สวน
ใหญมาจากการรวมทรัพยสินของบริษัทยอยรายใหม เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักดานการแปร
รูปสเตนเลสมวนอยางครบวงจรซ่ึงประกอบดวยการจัดหา แปรรูป ผลิต และจําหนายผลิตภัณฑสเตนเลส และ บริษัท
ยอยแหงหนึ่งเปนผูจําหนายโลหะและอโลหะ ดังนั้น สินทรัพยท่ีสําคัญสวนใหญจะอยูในรูปสินคาคงเหลือ ลูกหนี้
การคา และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
               2.1.1     เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 จํานวน 70.51 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 2.90 
ของสินทรัพยรวม) เปนเงินลงทุนระยะส้ันในหนวยลงทุนเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับซ้ือวัตถุดิบของบริษัทยอย
รายใหม 
 
 2.1.2  สินคาคงเหลือ  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือ-
สุทธิ จํานวน 896.03 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 36.83 ของสินทรัพยรวม) และจํานวน 553.95 ลานบาท (สัดสวน
รอยละ 36.38 ของสินทรัพยรวม)  สินคาคงเหลือท่ีเพิ่มขึ้นมาจากการรวมสินคาคงเหลือจากบริษัทยอยรายใหมซ่ึง
สวนใหญเปนสินคาประเภททองแดง อลูมิเนียม และ สเตนเลส 
 
 2.1.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อ่ืน จํานวน 855.39 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 35.16 ของสินทรัพยรวม) และจํานวน 541.54 ลาน
บาท (สัดสวนรอยละ 35.56 ของสินทรัพยรวม) ตามลําดับ ลูกหนี้ท่ีเพิ่มขึ้นมาจากการรวมลูกหนี้จากบริษัทยอยราย
ใหม และ ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดทาย 
 
              2.1.4   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ไดแก ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงติดต้ัง เครื่องจักร 
และอุปกรณ เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ และงานระหวางกอสราง โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2556 และ 2555  บริษัทและบริษัทยอยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ จํานวน 447.90 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 
18.41 ของสินทรัพยรวม) และจํานวน 349.50 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 22.95 ของสินทรัพยรวม) ตามลําดับ ท้ังนี้
มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากงานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องตัดของบริษัท การซ้ือเครื่องจักรสําหรับงานผลิตทอ
ไอเสียของบริษัทยอยแหงหนึ่ง และ การรวมมูลคาของท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณตางๆจากบริษัทยอยรายใหม 
 
             2.1.5   เงินฝากสถาบันการเงินซ่ึงมีขอจํากัดในการใช ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 จํานวน 46.00 ลานบาท 
(สัดสวนรอยละ 1.89 ของสินทรัพยรวม) สวนใหญเปนเงินฝากในสถาบันการเงินของบริษัทยอยรายใหมเพื่อเปน
หลักประกันสําหรับวงเงินกูจากสถาบันการเงิน 
 
  

2.2 หน้ีสิน 
  
 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีจํานวน 1,072.65 ลานบาท 
และ 533.98 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีการเพิ่มขึ้นของหนี้สินท่ีสําคัญ ไดแก และเจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะส้ัน 
และ เงินกูทรัสตรีซีท ของบริษัทยอยรายใหม 
 

 
2.3  สวนของผูถือหุน 

 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 สวนของผูถือหุนจากงบการเงินรวมจํานวน 1,360.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสวน

ของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 จํานวน 988.86 ลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากผลกําไรสุทธิเบ็ดเสร็จ
จํานวน 157.20 ลานบาท การจายเงินปนผลจํานวน 81.95 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 169.36 
ลานบาทจากแบงสวนกําไรและมูลคาหุนทุนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย  ท้ังนี้เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2556 
บริษัทไดดําเนินการเพิ่มทุนจํานวน 63.00 ลานหุน โดยมีมูลคาตลาดจํานวน 252.00 ลานบาทเพื่อชําระใหกับผูถือ
หุนเดิมของบริษัทยอยรายใหมในการซ้ือกิจการ 

  
         ดานสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 เทากับ 0.79 เทา และ 0.54 

เทา ตามลําดับ 
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(หนวย : ลานบาท) 
 

รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2556 ณ 31 มี.ค. 2555 

กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 180.29 151.41 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -52.81 -57.88 
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -94.07 -73.66 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีตอ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.02 0.01 
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 33.43 19.88 

 
 

3. กระแสเงินสด 
 

ในปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรม
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น 180.29 ลานบาท โดยเปนกระแสเงินสดท่ีเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการจํานวน 285.38 ลานบาท 
แตเงินทุนหมุนเวียนสุทธิลดลง จํานวน -105.09 ลานบาท ท้ังนี้เงินทุนหมุนเวียนท่ีลดลงสุทธิสวนใหญมาจากมูลคา
ลูกหนี้และสินคาคงเหลือท่ีเพิ่มขึ้นจากยอดขายท่ีขยายตัวในสามเดือนลาสุดและการจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การขยายตัวในระยะตอไป ถึงแมวาบริษัทจะไดรับเครดิตการคาท่ีนานขึ้นจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบ 

      
นอกจากนี้กระแสเงินสดสวนหนึ่งไดนํามาใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิจํานวน -52.81 ลานบาท โดยเปน

การซ้ือเครื่องจักรสําหรับงานทอไอเสียของบริษัทยอย งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องตัดของบริษัท และ มียอดเงิน
สดรับจากบริษัทยอยรายใหมจากการซ้ือกิจการ  

 
ในสวนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดจัดหาสุทธิ -94.07 ลานบาทโดยมีการจายเงินปนผลจํานวน -81.95 

ลานบาท ชําระคืนเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน -7.05 ลานบาท โดยรวมบริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงิน
สดสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 33.43 ลานบาท 

 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 

 
      
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
  (นายอนันต  มนัสชินอภิสิทธิ์) 

                 รองกรรมการผูจัดการ  


