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วนัที ่10 สงิหาคม 2559 

 
เรือ่ง ค าอธบิายและการวเิคราะหง์บการเงนิของฝ่ายจัดการ (MD&A) ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุ ณ.วนัที ่ 30 

มถินุายน 2559 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

 บรษัิท โลหะกจิ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้ผลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิส าหรับงวดสามเดอืน
สิน้สดุ ณ.วนัที ่30 มถินุายน 2559 ของบรษัิทและบรษัิทย่อยดงัตอ่ไปนี้ 

 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

  ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 ม.ิย.  

งบการเงนิรวม เม.ย.2559-
ม.ิย. 2559  

เม.ย.2558-
ม.ิย. 2558  

เปลีย่นแปลง % 
เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 744.99 785.75 -40.76 -5.2% 

รายไดอ้ืน่ 7.06 11.02 -3.96 -35.9% 

รายไดร้วม 752.05 796.77 -44.72 -5.6% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 646.00 711.68 -65.68 -9.2% 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 19.87 19.10 0.77 4.0% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  25.02 24.51 0.51 2.1% 

รวมคา่ใชจ้า่ย 690.89 755.29 -64.40 -8.5% 

ก าไรกอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้ 61.16 41.48 19.68 47.4% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ -2.72 -4.86 2.14 -44.0% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 0.40 0.27 0.13 48.1% 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -11.74 -7.53 -4.21 55.9% 

ก าไรสทุธเิบ็ดเสร็จส าหรบังวด 47.10 29.36 17.74 60.4% 

สว่นแบง่ก าไรของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคมุของบรษัิทยอ่ย -10.00 -5.74 -4.26 74.2% 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ ่ 37.10 23.62 13.48 57.1% 

 

 
1.  ผลการด าเนนิงาน 

 

               ผลประกอบการงวดสามเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกี าไรสทุธใินสว่น
ของผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญจ่ านวน 37.10  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 13.48 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.1 ผลประกอบการใน

งวดสามเดอืนปัจจุบันปรับตัวดขี ึน้มากเมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ สาเหตหุลักมาจากก าไรขัน้ตน้
ของสนิคา้กลุม่ทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนตป์รับตัวดขี ึน้มากจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติอย่าง

ตอ่เนื่องในปีทีผ่่านมา พรอ้มทัง้ระมัดระวังมากขึน้ในการขายสนิคา้แสตนเลสประเภทแถบและแผ่นในกลุม่ผูค้า้สง่ซึง่
ปกตมิอีัตราก าไรขัน้ตน้ทีต่ ่าและอาจไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีย่ังคงชะลอตัวอยู่ ประกอบกับราคาขาย

เฉลีย่ของสนิคา้เกอืบทุกประเภทลดลงในไตรมาสปัจจุบัน จงึส่งผลใหย้อดขายรวมลดลงไปแต่บรษัิทยังสามารถ

ผลักดันระดับก าไรขัน้ตน้ใหด้ีขึน้ โดยในก าไรสุทธเิบ็ดเสร็จก็ปรับตัวดขี ึน้มากตามก าไรขัน้ตน้ที่่ดขึ ึน้และตน้ทุน
ทางการเงนิลดลง ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยอืน่ๆไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคญั  

 
        นอกจากนีบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยยังไดรั้บรูส้ว่นแบง่ก าไรของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุของบรษัิท

ย่อยเป็นรายจ่ายจ านวน  10.00 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้ 4.26 ลา้นบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนหนา้ จากผล

ประกอบการทีด่ขี ึน้ของบรษัิทย่อยรายผูผ้ลติทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนต ์
 

 
      1.1 รายได ้  

 
              รายไดส้ าหรับงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 2559 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายไดจ้ากการขาย

และบรกิารจ านวน 744.99 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่รีายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 

785.75 ลา้นบาท ลดลงในอตัรารอ้ยละ 5.2 ทัง้นีเ้นือ่งจากน ้าหนักขายของสนิคา้แสตนเลสประเภทแผน่และแถบใน
ชอ่งทางจ าหน่ายใหก้ับผูค้า้สง่มยีอดจ าหน่ายลดลงตามภาวะเศรษฐกจิที่ช่ะลอตวัและประกอบกับความระมัดระวงัใน

การขายทีม่ากขึน้ในสว่นนี ้ ในขณะทีร่าคาขายเฉลยีเกอืบทกุประเภทสนิคา้ในไตรมาสปัจจุบนัก็ลดลงจากปีกอนหนา้
คอ่นขา้งมาก จงึสง่ผลใหย้อดขายโดยรวมลดลง แมว้า่น ้าหนักขายของผลติภัณฑใ์นบางกลุม่ลกูคา้จะเตบิโต 
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ทัง้นีย้อดขายสว่นใหญข่องบรษัิยอ่ยแหง่ใหมม่าจากยอดขายกลุม่สนิคา้ประเภท ทองแดง อลมูเินยีม 

ในขณะทีย่อดขายและบรษัิทและบรษัิทย่อยเดมิจะเป็นยอดขายทีส่ว่นใหญม่าจากกลุม่สนิคา้แสตนเลส 
 

 
 1.2 รายไดอ้ืน่  

 

รายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่รายไดจ้ากดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายทรัพยส์นิ รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก ส าหรับ
งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2559 จ านวน 7.06 ลา้นบาท คดิเป็นอัตราลดลงรอ้ยละ 35.9 จากงวดเดยีวกนั

ของปี โดยรายไดอ้ืน่ทีส่ าคญั คอื รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก ซึง่มทีีม่าจากการทีบ่รษัิทและบรษัิทย่อยน าวตัถดุบิ
ประเภทแผน่แสตนเลสรดีเย็นชนดิมว้น แผน่ และแถบ มาผา่นกระบวนการแปรรูปตา่งๆ ตามค าสัง่ของลกูคา้ เชน่ การ

ตดัตามความกวา้ง ยาว ตามทีล่กูคา้ก าหนด และมเีศษทีเ่หลอืจากการแปรรูปดงักลา่ว โดยบรษัิทและบรษัิทย่อยน า
เศษทีเ่หลอืดงักลา่วไปจ าหน่าย และบนัทกึบญัชเีป็นรายไดอ้ืน่ 

 

 
 1.3 ตน้ทนุขาย  

 
ตน้ทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากตน้ทุนสนิคา้ประเภทสเตนเลสรีดเย็น ทองแดง 

อลมูเินยีม ทองเหลอืง สงักะส ีชนดิมว้น แผ่น ทอ่และเพลา ซึง่ทางบรษัิทและบรษัิทย่อยไดจั้ดหาทัง้ส าเร็จรูปพรอ้ม

จ าหน่าย และวัตถุดบิเพื่อน ามาแปรรูปเป็นสนิคา้ประเภทต่างๆเพื่อจ าหน่าย โดยในงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่30 
มถิุนายน 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมตีน้ทนุขายจ านวน 646.00 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 85.90 ของ

รายไดร้วม เปรยีบเทยีบงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2558 ทีม่ตีน้ทนุขายจ านวน 711.68 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 89.32 ของรายไดร้วม บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนขายทีล่ดลงในอัตรารอ้ยละ 9.2 เมื่อ

เปรียบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน ในขณะที่ร่ายไดจ้ากการขายและบรกิารลดลงในอัตรารอ้ยละ 5.2 โดยมี
สาเหตุหลักจากการการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาซึง่สง่ผลใหต้น้ทุนการผลติ

ลดลง ประกอบกบัยอดขายในไตรมาสปัจจบุนัมสีดัสว่นของสนิคา้ทีม่อีัตราก าไรขัน้ตน้สงูมากขึน้โดยเปรยีบเทยีบ 

 
 

1.4 คา่ใชจ้า่ยในการขาย 
 

คา่ใชจ้า่ยในการขายทีส่ าคญัประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยพนักงานขาย คา่ขนสง่ คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย โดย

งวดสามเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมคีา่ใชจ้่ายในการขาย จ านวน 19.87 ลา้นบาท 
เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่คีา่ใชจ้่ายในการขายจ านวน 19.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.77 ลา้นบาทหรือ

คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยรอ้ยละ 4.0 ทัง้นีเ้นือ่งจากคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุคลากรทีป่รับขึน้ปกตปิระจ าปี 
 

 

1.5 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีส่ าคญัประกอบดว้ยคา่ใชจ้่ายผูบ้รหิาร และ คา่ใชจ้า่ยพนักงานแผนกตา่งๆ
นอกเหนอืจากฝ่ายขาย คา่เชา่ส านักงาน และ คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการตา่งๆ โดยงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 

มถินุายน 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร จ านวน 25.02 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีกอ่นทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจ านวน 24.51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยรอ้ยละ 2.1  

 

         ทัง้นี้คา่ใชจ้่ายทีส่ าคัญในการบรหิารเป็นคา่ใชจ้่ายดา้นบคุคลตามปกตปิระจ าปีของเจา้หนา้ทีแ่ผนกตา่งๆ 
และ คา่ใชจ้่ายอืน่ๆในดา้นการบรหิาร คดิเป็นสดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดร้วมส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุ

วันที ่30 มถิุนายน 2559 เท่ากับรอ้ยละ 3.33 เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยเมือ่เปรียบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีส่ัดสว่น
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารตอ่รายไดร้วม คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.08 

 

 
1.6     สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

 
ในเดอืน เมษายน 2552 บรษัิทไดล้งทนุในหุน้สามัญของบรษัิท โมรี ่โลหะกจิ (ประเทศไทย) จ ากัดซึง่มี

หนา้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการตลาดและงานขายแก่บรษัิทและบรษัิทย่อยตลอดจนถงึบรษัิทผูร้่วมลงทุน โดยมเีงนิ
ลงทุนในหุน้สามัญในสัดสว่นรอ้ยละ 49  และในงวดสามเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2559 บรษัิทรับรูส้ว่นแบ่ง

ก าไรในงบการเงนิรวมตามวธิสี่วนไดเ้สยีจ านวน 0.40 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 0.13 ลา้นบาทหรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

48.1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 
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 1.7 ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้และก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ

 
ในงวดสามเดอืน สิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลก าไรจากการด าเนนิงานกอ่น

ดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดจ้ านวน 61.16 ลา้นบาทเมือ่หักตน้ทนุทางการเงนิจ านวน 2.72 ลา้นบาท และภาษีเงนิได ้
จ านวน 11.74 ลา้นบาท และ รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมจ านวน 0.40 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษัิท

และบรษัิทย่อยมผีลก าไรสทุธเิบ็ดเสร็จส าหรับงวด 47.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปี

ก่อนทีม่กี าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิไดจ้ านวน 41.48 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธเิบ็ดเสร็จ 29.36 ลา้นบาท 
โดยก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได ้ก าไรสุทธเิบ็ดเสร็จส าหรับงวดปรับตัวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.4 และ 60.4 

ตามล าดบั  
 

              อย่างไรก็ตาม ส าหรับงวดสามเดอืนปัจจุบัน บริษัทมีสว่นแบ่งก าไรส าหรับผูม้ีส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคมุของบรษัิทย่อยจ านวน 10.00 ลา้นบาทโดยเพิม่ขึน้จากจ านวน 5.74 ลา้นบาทจากงวดเดยีวของปีกอ่น สง่ผล

ใหบ้รษัิทมกี าไรสทุธใินสว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2559 จ านวน 

37.10 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้จากจ านวน 23.62 ลา้นบาทในงวดเดยีวของปีกอ่น 
 

 
1.8 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 

                 ในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 2559 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มภีาษีเงนิไดจ้ากผลก าไรจาก
การด าเนนิงานจ านวน 11.74 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 55.9 เพมิขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นหนา้

ซึง่มภีาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ านวน 7.53 ลา้นบาท ทัง้นีม้สีาเหตหุลกัเนือ่งจากก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขนึ 
  

 
1.9 สว่นแบง่ก าไรของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 

 

เมือ่วนัที ่ 1 ตลุาคม 2553 บรษัิทใหญม่กีารขายเงนิลงทนุบรษัิทยอ่ยใหแ้กพั่นธมติรธรุกจิจากญีปุ่่ น 
Mory Industrial Inc, จงึมกีารรับรูส้ว่นแบง่ก าไรของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในบรษัิทยอ่ยจากผลก าไรสทุธใินบรษัิทยอ่ย

ตามสดัสว่นการถอืหุน้ ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2559 สว่นแบง่ก าไรส าหรับผูม้สีว่นไดเ้สยีที่
ไมม่อี านาจในบรษัิทย่อย เป็นจ านวนเงนิ 10.00 ลา้นบาทโดยเพิม่ขึน้จากจ านวนเงนิ 5.74 ลา้นบาทในงวดเดยีวกนั

ของปีกอ่นหนา้ 

 
 

 1.10  ความสามารถในการท าก าไร 
 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราก าไรขัน้ตน้ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 มถิุนายน 2559 เทา่กับรอ้ย

ละ 13.29 เพิม่ขึน้โดยเปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่อีัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 9.43 โดยมสีาเหตหุลักจาก
ก าไรขัน้ตน้ของสนิคา้กลุม่ทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนตป์รับตัวดขี ึน้มากจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ผลติอยา่งตอ่เนือ่งในปีทีผ่่านมา ประกอบกบัยอดขายทีล่ดลงในกลุม่ผูค้า้สง่ซึง่มอีตัราก าไรขัน้ตน้ทีต่ า่กวา่ 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

งบการเงนิรวม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559  

    จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์     

สนิทรพัยห์มุนเวยีน     

  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 183.74 8.26% 177.64 8.01% 

 เงนิลงทนุชัว่คราว 4.51 0.20% 4.51 0.20% 

  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 718.90 32.31%  762.17  34.37% 

  สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 727.51 32.69% 664.35  29.96% 

  สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 4.96 0.22% 4.97  0.23% 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  1,639.62 73.68%  1,613.64  72.77% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน     

 เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 9.73 0.44% 9.33 0.42% 

 เงนิลงทนุระยะยาว 3.11 0.14% 3.16 0.14% 

  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธ ิ 498.75 22.41% 519.22 23.42% 

  สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน – สทุธ ิ 0.41 0.02% 0.43 0.02% 

  เงนิฝากสถาบนัการเงนิซึง่มขีอ้จ ากัดในการใช ้ 46.50 2.09% 46.50 2.10% 

 สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 23.67 1.06% 21.49 0.97% 

  สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3.63 0.16% 3.63 0.16% 

         รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 585.80 26.32% 603.76   27.23% 

รวมสนิทรพัย ์ 2,225.42 100.00% 2,217.40  100.00%  

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้     

หนีส้นิหมุนเวยีน     

  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 159.48 7.17% 252.95 11.41%  

  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 428.83 19.27% 362.82  16.36% 

  
เจา้หนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 2.79 0.12%  3.48  0.16% 

  ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจา่ย 28.77 1.29%  15.17  0.68% 

  หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 6.84 0.31% 13.05  0.59% 

   รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 626.71 28.16% 647.47 29.20% 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน     

 เจา้หนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 1.04 0.05% 1.16   0.05% 

  ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 31.07 1.39% 30.02  1.36% 

        รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน  32.11 1.44% 31.18  1.41% 

รวมหนีส้นิ 658.82 29.60%  678.65 30.61% 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

  

ทนุเรอืนหุน้ 

383.00  383.00  ทนุจดทะเบยีน 

  ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 383.00 17.21% 383.00 17.27% 

     สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 519.67 23.35% 519.67 23.44% 

  ก าไรสะสม     

  จัดสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 65.30 2.94% 65.30 2.94% 

     สว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิท 413.54 18.58%  376.49  16.98% 

  

    ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ

บรษัิทยอ่ย 185.09 8.32% 194.29  8.76% 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,566.60 70.40% 1,538.75  69.39% 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,225.42 100.00% 2,217.40 100.00% 
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2. ฐานะทางการเงนิ 

 
2.1  สนิทรพัย ์

 
 ส าหรับมลูคา่ทรัพยส์นิสิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2559 และ 31 มนีาคม 25559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมี

สนิทรัพยร์วมจ านวน 2,225.42 ลา้นบาท และ 2,217.40 ลา้นบาท ตามล าดับ ทรัพยส์นิเพิม่ขึน้จ านวน 8.02 ลา้น

บาท โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื แต่ลดลงในยอดลูกหนี้การคา้ บรษัิทและบริษัทย่อยด าเนิน
ธุรกิจหลักดา้นการแปรรูปสเตนเลสมว้นอย่างครบวงจรซึ่งประกอบดว้ยการจัดหา แปรรูป ผลิต และจ าหน่าย

ผลติภัณฑส์เตนเลส และ บรษัิทย่อยรายหนึง่เป็นผูจั้ดหาและจ าหน่ายโลหะและอโลหะส าเร็จรูป ดังนัน้ สนิทรัพยท์ี่
ส าคญัสว่นใหญจ่ะอยูใ่นรูปสนิคา้คงเหลอื ลกูหนีก้ารคา้ และทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 
 2.1.1  สนิคา้คงเหลอื ณ วันที ่30 มถิุนายน 2559 และ 31 มนีาคม 25559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมี

สนิคา้คงเหลอื-สทุธ ิจ านวน 727.51 ลา้นบาท (สัดสว่นรอ้ยละ 32.69 ของสนิทรัพยร์วม) และจ านวน 664.35 ลา้น

บาท (สดัสว่นรอ้ยละ 29.96 ของสนิทรัพยร์วม) สนิคา้คงเหลอืในรอบปัจจุบันเพิม่ขึน้ตามแนวโนม้ยอดขายในอนาคต
ทีน่่าจะปรับตวัดขีึน้ 

 
 2.1.2 ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ ณ วันที ่30 มถิุนายน 2559 และ 31 มนีาคม 25559 บรษัิทและ

บรษัิทย่อยมีลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ จ านวน 718.90 ลา้นบาท (สัดสว่นรอ้ยละ 32.31 ของสนิทรัพย์รวม) และ

จ านวน 762.17 ลา้นบาท (สัดส่วนรอ้ยละ 34.37 ของสนิทรัพย์รวม) ตามล าดับ ลูกหนี้การคา้ลดลงเล็กนอ้ยจาก
เนือ่งจากยอดขายในรอบสามเดอืนปัจจบุนัซึง่ปกตจิะต า่กวา่ยอดขายไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 

 
              2.1.3   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิ อาคารและสิง่ตดิตัง้ เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอปุกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสรา้ง โดย ณ วันที ่30 มถิุนายน 
2559 และ 31 มนีาคม 25559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธ ิจ านวน 498.75 ลา้นบาท 

(สดัสว่นรอ้ยละ 22.41 ของสนิทรัพยร์วม) และจ านวน 519.22 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 23.42 ของสนิทรัพยร์วม) 

ตามล าดบั ทัง้นีใ้นระหวา่งรอบไตรมาสปัจจุบนั บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไมไ่ดม้กีารลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
 

             2.1.4   เงนิฝากสถาบนัการเงนิซึง่มขีอ้จ ากดัในการใช ้ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 และ 31 มนีาคม 25559 
จ านวน 46.50 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 2.09 และ รอ้ยละ 2.10 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดับ) โดยเป็นเงนิฝากใน

สถาบนัการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยรายหนึง่เพือ่เป็นหลักประกนัส าหรับวงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 

 
             2.1.5   ทรัพยส์นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ีณ วันที ่30 มถิุนายน 2559 และ 31 มนีาคม 25559 จ านวน 

23.67 ลา้นบาท และ จ านวน 21.49 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 1.06 และ รอ้ยละ 0.97 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดบั)  
 

  

2.2 หนีส้นิ 
  

 หนี้สนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ ณ วันที ่30 มถิุนายน 2559 และ 31 มนีาคม 25559 มจี านวน 
658.82 ลา้นบาท และ 678.65 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยมกีารลดลงของหนี้สนิทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่การช าระคนืเงนิกูย้มื

ระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ เนื่องโดยเงนิสดจากการด าเนินงานทีค่งเหลอื แต่มีเจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้จากการซือ้
วตัถดุบิ 

 

 
2.3  สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
 ณ วนัที ่30 มถินุายน 2559 สว่นของผูถ้อืหุน้จากงบการเงนิรวมจ านวน 1,566.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย

จากสว่นของผูถ้ือหุน้ ณ วันที ่31 มนีาคม 2559 จ านวน 1,538.75 ลา้นบาท จากผลก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

จ านวน 47.06 ลา้นบาท และมกีารจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อยจ านวน 19.20 ลา้นบาท ทัง้นี้สว่นของผูถ้อืของ
บริษัทและผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลอืจ านวน 1,381.51 และ จ านวน 185.09 ลา้นบาท 

ตามล าดบั  
 

         ดา้นสดัสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่30 มถิุนายน 2559 และ 31 มนีาคม 25559 เทา่กับ 0.42 
เท่า และ 0.44 เทา่ ตามล าดับ โดยลดลงเนื่องจากการลดลงของหนี้สนิโดยรวมและผลก าไรทีเ่กดิขึน้ระหวา่งไตร

มาสปัจจบุนั 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

รายละเอยีด ณ 30 ม.ิย. 2559 ณ 31 ม.ิย. 2559 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 119.35 48.22 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ 0.13 -0.82 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ -113.49 -76.84 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นทีม่ตีอ่

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 0.11 0.06 

กระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 6.10 -29.38 

 

 

 
3. กระแสเงนิสด 

 
       ส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุ ณ วันที ่30 มถิุนายน 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกีระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก

กจิกรรมด าเนนิงาน 119.35 ลา้นบาท โดยเป็นกระแสเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากผลประกอบการจ านวน 88.74 ลา้นบาท 

และจากเงนิทนุหมนุเวยีนสทุธจิ านวน 30.61 ลา้นบาท โดยสว่นใหญม่าจากการลดลงของลกูหนี้การคา้ ขณะที่เ่จา้หนี้
การคา้และสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 

 
       ในสว่นของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนมยีอดสทุธจิ านวน 0.13 ลา้นบาท โดยไม่มธีุรกรรมดา้นการ

ลงทนุทีม่นัียส าคญัในระหวา่งไตรมาส 
  

       ในสว่นของกจิกรรมจัดหาเงนิมยีอดจัดหาสทุธ ิ –113.49 ลา้นบาทโดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะ

สัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่เตมิสทุธจิ านวน -93.48 ลา้นบาท และ มกีารจา่ยเงนิปันผลจ านวน -19.20 ลา้นบาท  
 

        โดยรวมบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมเีงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 6.10 ลา้นบาท 
 

 

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
 

 
 

      

 ขอแสดงความนับถอื 
 

 
 

 

 
 (นายอนันต ์มนัสชนิอภสิทิธิ)์ 

                                                                   รองกรรมการผูจ้ัดการ 

 


