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วนัที ่29 พฤษภาคม 2560 

 
เรือ่ง ค าอธบิายและการวเิคราะหง์บการเงนิของฝ่ายจัดการ (MD&A) ส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุ ณ.วนัที ่ 31 

มนีาคม 2560 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

 บรษัิท โลหะกจิ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้ผลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิส าหรับงวดประจ าปี
สิน้สดุ ณ.วนัที ่31 มนีาคม 2560 ของบรษัิทและบรษัิทย่อยดังตอ่ไปนี้ 

 
                                                                                                               (หนว่ย : ลา้นบาท) 

 

  ประจ าปีสิน้สดุวันที ่31 ม.ีค.  

งบการเงนิรวม เม.ย.2559 -
ม.ีค. 2560 

เม.ย.2558 -
ม.ีค. 2559 

เปลีย่นแปลง % 
เปลีย่นแปลง 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,199.82 3,176.85 22.97 0.7% 

รายไดอ้ืน่ 26.23 30.16 -3.93 -13.0% 

รายไดร้วม 3,226.05 3,207.01 19.04 0.6% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 2,773.60 2,858.66 -85.06 -3.0% 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 67.99 75.20 -7.21 -9.6% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 104.79 99.32 5.47 5.5% 

รวมคา่ใชจ้า่ย 2,946.38 3,033.18 -86.80 -2.9% 

ก าไรกอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้ 279.67 173.83 105.84 60.9% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ -8.02 -14.91 6.89 -46.2% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 1.66 1.20 0.46 38.3% 

ภาษีเงนิได ้ -54.32 -33.40 -20.92 62.6% 

ก าไรสทุธ ิ 218.99 126.72 92.27 72.8% 

สว่นแบง่ก าไรสทุธขิองผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย
ของบรษัิทยอ่ย -42.43 -29.02 -13.41 46.2% 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้
บรษิทัใหญ ่ 176.56 97.70 78.86 80.7% 

 

 
1.  ผลการด าเนนิงาน 

 
ผลประกอบการงวดประจ าปี สิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกี าไรสทุธใินสว่นของผูถ้อืหุน้

บรษัิทใหญ่จ านวน 176.56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 78.86 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 80.7 โดยยอดขายเปลีย่นแปลง

เล็กนอ้ยแตก่ าไรสทุธเิพิม่ขึน้เมือ่เทยีบผลประกอบการชว่งเดยีวกันของปีกอ่น ซึง่มผีลก าไรสทุธ ิ97.70 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากภาพรวมการจัดการพัฒนากระบวนการผลติอย่างตอ่เนื่องเพื่อบรหิารตน้ทุนในสว่นทียั่ง

ขาดประสทิธภาพ และ ยอดขายและก าไรขัน้ตน้ของกลุม่ทอ่ไอเสยีทีเ่พิม่ขึน้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์ในขณะที่
ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2559 ถงึ 2560 ยังอยู่ในลักษณะคอ่ยๆฟ้ืนตัวจากแรงหนุนจากมาตรการการลงทุนใน

โครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่และกระตุน้เศรษฐกจิของภาครัฐเช่น โครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่เกีย่วกับเครือข่าย

คมนาคมทางถนนและทางราง ซึง่ชว่ยหนุนใหเ้กดิการบริโภคและการลงทุนจากภภาคเอกชนทีข่ยายตัว และการ
ทอ่งเทีย่วก็ยังเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญัของเศรษฐกจิไทย 

 
ทัง้นีก้ าไรกอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ 105.84 ลา้นบาท ในขณะทีม่คีา่ใชจ้า่ยจากภาษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ 

20.92 ลา้นบาท และ คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิลดลง 6.89 ลา้นบาท ในขณะทีม่สีว่นแบง่ก าไรสทุธขิองผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย
ของบรษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้จ านวน 13.41 ลา้นบาทในปีปัจจบุนั 

 

 
      1.1 รายได ้  

 
รายไดส้ าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 

3,199.82 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่รีายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 3,176.85 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยในอตัรารอ้ยละ 0.7 ทัง้นีย้อดขายทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากน ้าหนักขายโดยรวมเพิม่ขนึในแทบทกุกลุม่
สนิคา้ แมว้า่ราคาขายโดยเฉลยีจะลดลงในแทบทกุกลุม่สนิคา้เมอืเปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวของปีกอ่น 

  



 2 

ทัง้นีย้อดขายสว่นใหญข่องบรษัิทมาจากกลุม่สนิคา้แสตนเลส ทองแดง อลมูเินียม ในขณะที่ย่อดขายสว่น

ใหญ่ของบรษัิทย่อยมาจากยอดขายกลุ่มสนิคา้โลหะประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลูมเินียม 
โดยเป็นการขายใหก้บักลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆโดยสว่นใหญเ่ป็นอตุสาหกรรมยานยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟฟ้า และ กอ่สรา้ง 

 
รายไดจ้ากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ โดยในงวด

ประจ าปีสิน้สุดวันที ่31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีรายไดจ้ากการขายในประเทศคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 

99.20 ของรายไดร้วมจากการขายและบรกิาร 
 

 
 1.2 รายไดอ้ืน่  

  
รายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่รายไดจ้ากดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายทรัพยส์นิ รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก ส าหรับ

งวดประจ าปีสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2560 จ านวน 26.23 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 13.0 จากงวดเดยีวกนัของปี

กอ่นตามล าดบั ทัง้นี้สว่นใหญ่เนือ่งจากเศษเหล็กทีเ่สยีจากกระบวนการผลตินอ้ยลงประกอบกบัราคาขายเศษเหล็กที่
ลดลงตอ่เนือ่งในระหวา่งปี 

  
รายไดอ้ืน่ทีส่ าคญั คอื รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก ซึง่มทีีม่าจากการทีบ่รษัิทและบรษัิทย่อยน าวตัถดุบิ

ประเภทแผน่สตนเลสรดีเย็นชนดิมว้น แผน่ และแถบ มาผ่านกระบวนการแปรรูปตา่งๆ ตามค าสัง่ของลกูคา้ เชน่ การ

ตดัตามความกวา้ง ยาว ตามทีล่กูคา้ก าหนด และมเีศษทีเ่หลอืจากการแปรรูปดงักลา่ว โดยบรษัิทและบรษัิทย่อยน า
เศษทีเ่หลอืดงักลา่วไปจ าหน่าย และบนัทกึบญัชเีป็นรายไดอ้ืน่    

 
 

 1.3 ตน้ทนุขาย  
 

ตน้ทนุขายสว่นใหญข่องบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมาจากตน้ทนุวัตถุดบิประเภทสเตนเลสรดีเย็นชนดิมว้น

และแผ่น และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึง่ทางบรษัิทและบรษัิทย่อยไดน้ ามาแปรรูปเป็นผลติภัณฑส์เตนเลสประเภท
ตา่งๆ โดยในงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมตีน้ทนุขายจ านวน 2,773.60 ลา้นบาท 

หรือคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 85.98 ของรายไดร้วม เมือ่เปรยีบเทยีบงวดประจ าปีสิน้สดุวันที ่ 31 มนีาคม 2559 ทีม่ี
ตน้ทุนขายจ านวน 2,858.66 ลา้นบาท หรือคดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 89.14 ของรายไดร้วม บรษัิทและบรษัิทย่อยมี

ตน้ทนุขายทีล่ดลงในอัตรารอ้ยละ 3.0 โดยลดลงในอัตราทีน่อ้ยกวา่ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ย

ละ 0.7 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้  
 

 
1.4 คา่ใชจ้า่ยในการขาย 

 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีส่ าคัญประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายพนักงานขาย ค่าขนสง่ ค่าใชจ้่ายในการ
สง่เสรมิการขาย โดยงวดประจ าปี สิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมคีา่ใชจ้่ายในการขาย จ านวน 

67.99 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่คีา่ใชจ้่ายในการขายจ านวน 75.20 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
อัตราทีล่ดลงรอ้ยละ 9.6 ทัง้นี้คา่ใชจ้่ายสว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายดา้นพนักงานและการจัดสง่สนิคา้ตามปกต ิ สว่นของ

คา่ใชจ้า่ยในการขายในปีปัจจุบันทีล่ดลงโดยเปรยีบเทยีบเนื่องจากในปีกอ่นหนา้มกีารส ารองหนี้สงสยัจะสญู ในขณะ
ทีใ่นปีปัจจบุนัมภีาระทีต่อ้งส ารองเพิม่เตมิเพยีงเล็กนอ้ย 

 

สดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายตอ่รายไดจ้ากการขายและบรกิารส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 
2560 เทา่กับรอ้ยละ 2.12 ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีส่ดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายตอ่รายได ้

จากการขายและบรกิาร คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.37 
 

 

1.5 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารที่ส าคัญประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายผูบ้ริหาร และ ค่าใชจ้่ายพนักงานแผนกต่างๆ
นอกเหนือจากฝ่ายขาย คา่เชา่ส านักงาน และ คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจัดการต่างๆ โดยงวดประจ าปี สิน้สดุวันที ่31 

มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมคีา่ใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 104.79 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกัน
ของปีกอ่นทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจ านวน 99.32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5  

 

 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารคดิเป็นสดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดร้วมส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที ่
31 มนีาคม 2560 เทา่กบัรอ้ยละ 3.25 เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีส่ดัสว่นคา่ใชจ้่าย

ในการบรหิารตอ่รายไดร้วม คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.10 
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 1.6 ก าไร (ขาดทุน) กอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้และก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ

 
ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลก าไรจากการด าเนนิงานกอ่น

ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิไดจ้ านวน 279.67 ลา้นบาทเมือ่หักคา่ใชจ้่ายทางการเงนิจ านวน 8.02 ลา้นบาท ภาษีเงนิได ้
จ านวน 54.32 ลา้นบาท และสว่นแบง่ก าไรสทุธขิองผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษัิทย่อยจ านวน 42.43 ลา้นบาท เมือ่รวม

กบัสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมจ านวน 1.66 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รษัิทและบรษัิทย่อยมผีลก าไรสทุธสิว่น

ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่ 176.56 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ผีลก าไรกอ่นดอกเบีย้จา่ย
และภาษีเงนิไดจ้ านวน 173.83 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธ ิ97.70 ลา้นบาท โดยก าไรสทุธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 80.7 

 
 

1.7     สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 

ในเดอืน เมษายน 2552 บรษัิทไดล้งทนุในหุน้สามัญของบรษัิท โมรี ่โลหะกจิ (ประเทศไทย) จ ากัดโดยมี

เงนิลงทนุในหุน้สามัญในสดัสว่นรอ้ยละ 49  และสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 บรษัิทรับรูส้ว่นแบง่ก าไรใน
งบการเงนิรวมตามวธิสีว่นไดเ้สยีจ านวน 1.66 ลา้นบาท และ 1.20 ลา้นบาท ตามล าดับ ทัง้นี้สว่นแบง่ก าไรทีเ่พิม่ขึน้

เนือ่งจากยอดขายและก าไรของบรษัิทยอ่ยรายผูผ้ลติทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนตท์ีป่รับตัวดขี ึน้ในปีปัจจุบันเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นหนา้ 

 

 
1.8 ภาษเีงนิได ้

 
                ในงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มภีาษีเงนิได ้ จ านวน 54.32 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 62.6 ทัง้นี้สาเหตเุนือ่งจากก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ 
 

 

1.9 สว่นแบง่ก าไรสุทธขิองผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษิทัยอ่ย 
 

เมือ่วันที ่1 ตุลาคม 2553 บรษัิทใหญ่มกีารขายเงนิลงทนุบรษัิทย่อยใหแ้กพั่นธมติรธุรกจิจากญีปุ่่ น 
Mory Industrial Inc, จงึมกีารรับรูส้ว่นแบง่ของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษัิทย่อยจากผลก าไรสทุธใินบรษัิทย่อยตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ ส าหรับปีบัญชปัีจจุบันสิน้สดุ ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 สว่นแบง่ก าไรส าหรับผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มี

อ านาจในบรษัิทย่อย เป็นจ านวนเงนิ 42.43 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสว่นแบง่ก าไรจากปีกอ่นหนา้จ านวน 13.41 ลา้น
บาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 46.2 ทัง้นี้สว่นแบง่ก าไรทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากยอดขายและก าไรทีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิทย่อยผูผ้ลติ

ทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนต ์
 
 

 1. 10 ความสามารถในการท าก าไร 

 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราก าไรขัน้ตน้ส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2560 เทา่กับรอ้ยละ 
13.32 เพิม่ขึน้เมือ่เปรียบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่อีัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.02 โดยมสีาเหตุหลักจาก

ก าไรขัน้ตน้ทีส่งูในสนิคา้กลุ่มทอ่ไอเสยีในอุตสาหกรรมยานยนตจ์ากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติอย่าง
ตอ่เนือ่งในปีทีผ่า่นมา ประกอบกบัยอดขายทีล่ดลงในกลุม่ผูค้า้สง่ซึง่มอีตัราก าไรขัน้ตน้ทีต่ า่ 

  
บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีตัราก าไรสทุธใินสว่นของผูถ้อืหุน้ในบรษัิทใหญห่รับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที ่ 31 

มนีาคม 2560 เทา่กับก าไรรอ้ยละ 5.47 เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่อีตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 3.05 ก าไร

สทุธทิีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559  

    จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์     

สนิทรพัยห์มุนเวยีน     

  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 237.45 10.45% 177.64 8.01% 

 เงนิลงทนุชัว่คราว 21.35 0.94% 4.51 0.20% 

  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 679.83 29.93%  762.17  34.37% 

  สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 792.71 34.90% 664.35  29.96% 

  สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 5.71 0.25% 4.97  0.23% 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  1,737.05 76.47%  1,613.64  72.77% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน     

 เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 10.99 0.48% 9.33 0.42% 

 เงนิลงทนุระยะยาว 2.73 0.12% 3.16 0.14% 

  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธ ิ 448.52 19.75% 519.22 23.42% 

  สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน – สทุธ ิ 0.76 0.03% 0.43 0.02% 

  เงนิฝากสถาบนัการเงนิซึง่มขีอ้จ ากัดในการใช ้ 45.98 2.03% 46.50 2.10% 

 สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 21.60 0.95% 21.49 0.97% 

  สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3.83 0.17% 3.63 0.16% 

         รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 534.41 23.53% 603.76   27.23% 

รวมสนิทรพัย ์ 2,271.46 100.00% 2,217.40  100.00%  

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้     

หนีส้นิหมุนเวยีน     

  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 53.56 2.36% 252.95 11.41%  

  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 531.90 23.42% 362.82  16.36% 

  
เจา้หนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 1.17 0.05%  3.48  0.16% 

  ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจา่ย 29.49 1.30%  15.17  0.68% 

  หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 8.23 0.36% 13.05  0.59% 

   รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 624.35 27.49% 647.47 29.20% 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน     

 เจา้หนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงนิ -  1.16   0.05% 

  ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 31.07 1.36% 30.02  1.36% 

        รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน  31.07 1.36% 31.18  1.41% 

รวมหนีส้นิ 655.42 28.85%  678.65 30.61% 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

  

ทนุเรอืนหุน้ 

383.00  383.00  ทนุจดทะเบยีน 

  ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 383.00 16.86% 383.00 17.27% 

     สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 519.67 22.88% 519.67 23.44% 

  ก าไรสะสม     

  จัดสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 72.60 3.20% 65.30 2.94% 

     สว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิท 440.35 19.39%  376.49  16.98% 

  

    ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ

บรษัิทยอ่ย 200.42 8.82% 194.29  8.76% 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,616.04 71.15% 1,538.75  69.39% 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,271.46 100.00% 2,217.40 100.00% 
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2. ฐานะทางการเงนิ 

 
2.1  สนิทรพัย ์

 
 ส าหรับมูลคา่ทรัพยส์นิสิน้สดุ ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมสีนิทรัพยร์วม

จ านวน 2,271.46 ลา้นบาท และ 2,217.40 ลา้นบาท ตามล าดับ ทรัพยส์นิเพิม่ขึน้จ านวน 54.06 ลา้นบาท โดยสว่น

ใหญเ่ป็นการเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื และเงนิสดคงเหลอื บรษัิทและบรษัิทย่อยด าเนนิธุรกจิหลักดา้นการแปรรูปส
เตนเลสมว้นอยา่งครบวงจรซึง่ประกอบดว้ยการจัดหา แปรรูป ผลติ และจ าหน่ายผลติภัณฑส์เตนเลส และ บรษัิทย่อย

รายหนึ่งเป็นผูจั้ดหาและจ าหน่ายโลหะและอโลหะส าเร็จรูป ดังนั้น สนิทรัพย์ที่ส าคัญส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปสนิคา้
คงเหลอื ลกูหนีก้ารคา้ และทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 2.1.1  สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมสีนิคา้คงเหลอื-สทุธ ิ

จ านวน 792.71 ลา้นบาท (สัดสว่นรอ้ยละ 34.90 ของสนิทรัพยร์วม) และจ านวน 664.35 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 

29.96 ของสนิทรัพยร์วม) ตามล าดบั 
 

 2.1.2 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมลีกูหนี้
การคา้และลกูหนี้อืน่ จ านวน 679.83 ลา้นบาท (สัดสว่นรอ้ยละ 29.93 ของสนิทรัพยร์วม) และจ านวน 762.17 ลา้น

บาท (สดัสว่นรอ้ยละ 34.37 ของสนิทรัพยร์วม) ตามล าดบั  

 
              2.1.3   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิ อาคารและสิง่ตดิตัง้ เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสรา้ง โดย ณ วันที ่31 มนีาคม 
2560 และ 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธ ิจ านวน 448.52 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 

19.75 ของสนิทรัพยร์วม) และจ านวน 519.22 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 23.42 ของสนิทรัพยร์วม) ตามล าดับ ทัง้นี้
ในระหวา่งปีปัจจบุนั บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไมไ่ดม้กีารลงทนุอยา่งมนัียส าคญั 

 

             2.1.4   เงนิฝากสถาบันการเงนิซึง่มีขอ้จ ากัดในการใช ้ณ วันที ่31 มีนาคม 2560 และ 2559 จ านวน 
45.98 ลา้นบาท และ จ านวน 46.50 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 2.03 และ รอ้ยละ 2.10 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดับ) 

โดยเป็นเงนิฝากในสถาบันการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อยรายหนึ่งเพือ่เป็นหลักประกันส าหรับวงเงนิกูจ้ากสถาบัน
การเงนิ 

 

             2.1.5   ทรัพยส์นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 จ านวน 21.60 ลา้นบาท 
และ จ านวน 21.49 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 0.95 และ รอ้ยละ 0.97 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดบั)  

 
  

2.2 หนีส้นิ 

  
 หนีส้นิรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ณ ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 มจี านวน 655.42 ลา้นบาท 

และ 678.65 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมกีารลดลงของหนี้สนิ ไดแ้ก ่การช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
เนื่องโดยเงนิสดจากการด าเนินงานทีค่งเหลอื แต่มกีารเพิม่ขึน้ของหนี้สนิทีส่ าคัญในสว่นของเจา้หนี้การคา้จากการ

ซือ้วตัถดุบิ 
 

 

2.3  สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

 ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 สว่นของผูถ้อืหุน้จากงบการเงนิรวมจ านวน 1,616.04 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสว่น
ของผูถ้ือหุน้ ณ วันที ่31 มีนาคม 2559 จ านวน 1,538.75 ลา้นบาท จากผลก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 

221.01 ลา้นบาท และมกีารจ่ายเงนิปันผลจ านวน 143.72 ลา้นบาท ทัง้นี้สว่นของผูถ้อืของบรษัิทและผูถ้อืหุน้สว่น

นอ้ยของบรษัิทยอ่ยมมีลูคา่คงเหลอืจ านวน 1,415.62 และ จ านวน 200.42 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

         ดา้นสดัสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 เทา่กับ 0.41 เทา่ และ 0.44 
เทา่ ตามล าดบั  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

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

กระแสเงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 430.18 325.84 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -23.84 -48.02 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ -346.59 -234.89 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นทีม่ตีอ่

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 0.06 -0.09 

กระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 59.81 42.84 

 

 
 

3. กระแสเงนิสด 

 
       ส าหรับประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กจิกรรมด าเนินงาน 430.18 ลา้นบาท โดยเป็นกระแสเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากผลประกอบการจ านวน 311.30 ลา้นบาท 
และจากเงนิทนุหมุนเวยีนสทุธจิ านวน 118.88 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ก็เพิม่ขึน้

จาการสัง่ซือ้วตัถดุบิ 

 
       ในสว่นของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุมยีอดสทุธจิ านวน -23.84 ลา้นบาท โดยไม่มธีุรกรรมดา้นการ

ลงทนุทีม่นัียส าคญั 
  

       ในสว่นของกจิกรรมจัดหาเงนิมยีอดจัดหาสทุธ ิ-346.59 ลา้นบาทโดยสว่นใหญ่เป็นน ากระแสเงนิสดจาการ
ด าเนินการมาจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบันการเงนิเพิม่เตมิสทุธจิ านวน -199.39 ลา้นบาท และ จ่ายเงนิปันผล

จ านวน -143.72 ลา้นบาท  

 
        โดยรวมบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมเีงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 59.81 ลา้นบาท 

 
 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

 
 

 
      

 ขอแสดงความนับถอื 

 
 

 
 

 

 (นายอนันต ์มนัสชนิอภสิทิธิ)์ 
                                                                   รองกรรมการผูจ้ัดการ 

  

 


