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วนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 

 
เรือ่ง ค าอธบิายและการวเิคราะหง์บการเงนิของฝ่ายจัดการ (MD&A) ส าหรับงวดสามเดอืนและครึง่ปีแรกสิน้สดุ 

ณ.วนัที ่30 กนัยายน 2560 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
 

 บรษัิท โลหะกจิ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้ผลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิส าหรับงวดสามเดอืน
และงวดครึง่ปีแรกสิน้สดุ ณ.วนัที ่30 กนัยายน 2560 ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้

 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

  ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 ก.ย.  ส าหรับงวดครึง่ปีแรกสิน้สดุวันที ่30 ก.ย.  

งบการเงนิรวม ก.ค.
2560-
ก.ย. 
2560  

ก.ค.
2559-
ก.ย. 
2559  

เปลีย่น 
แปลง 

% 
เปลีย่น 
แปลง 

เม.ย.2560-
ก.ย.2560  

เม.ย.2559-
ก.ย.2559  

เปลีย่น 
แปลง 

% 
เปลีย่น 
แปลง 

รายไดจ้ากการขายและ
บรกิาร 927.44 812.92 114.52 14.1% 1,737.91 1,557.90 180.01 11.6% 

รายไดอ้ืน่ 8.03 7.16 0.87 12.2% 14.42 14.18 0.24 1.7% 

รายไดร้วม 935.47 820.08 115.39 14.1% 1,752.33 1,572.08 180.25 11.5% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 802.70 715.13 87.57 12.2% 1,503.52 1,361.14 142.38 10.5% 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 16.84 16.49 0.35 2.1% 31.67 36.36 -4.69 -12.9% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 25.28 25.42 -0.14 -0.6% 50.95 50.37 0.58 1.2% 

รวมคา่ใชจ้า่ย 844.82 757.04 87.78 11.6% 1,586.14 1,447.87 138.27 9.5% 

ก าไรกอ่นดอกเบีย้จา่ย
และภาษเีงนิได ้ 90.65 63.04 27.61 43.8% 166.19 124.21 41.98 33.8% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ -1.38 -2.04 0.66 -32.4% -3.03 -4.76 1.73 -36.3% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิ
ลงทนุในบรษัิทรว่ม 0.40 0.40 0.00 0.0% 0.66 0.80 -0.14 -17.5% 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ -17.77 -12.02 -5.75 47.8% -32.60 -23.75 -8.85 37.3% 

ก าไรสทุธเิบ็ดเสร็จ
ส าหรบังวด 71.90 49.38 22.52 45.6% 131.22 96.50 34.72 36.0% 

สว่นแบง่ก าไรของผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคมุของบรษัิทยอ่ย -15.85 -8.72 -7.13 81.8% -28.45 -18.72 -9.73 52.0% 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 56.05 40.66 15.39 37.9% 102.77 77.78 24.99 32.1% 

 

 

1.  ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลประกอบการงวดสามเดอืน สิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกี าไรสทุธใินสว่นของผูถ้อื
หุน้บรษัิทใหญ่จ านวน 56.05 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15.39 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.9 ผลประกอบการในงวดสาม

เดอืนปัจจุบันปรับตัวดขี ึน้โดยเปรียบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้เชน่เดยีว ทัง้นี้เนื่องจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้

จากภาวะเศรษฐกจิที่เริ่มฟ้ืนตัวประกอบกับก าไรขัน้ตน้ยังคงอยู่ในระดับทีดีของกลุ่มสนิคา้โลหะประเภทต่างๆ
โดยเฉพาะสนิคา้กลุม่ทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนต ์จากภาวะเศรษฐกจิทีข่ยายตัวอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปและจาก

ภาคการผลติเพือ่สง่ออกทีข่ยายตัวดตีามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค่า้ 
   
นอกจากนีบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยยังไดบ้นัทกึสว่นแบง่ก าไรของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย

เป็นรายจ่ายจ านวน 15.85 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้ 7.13 ลา้นบาทจากงวดเดยีวกันของปีก่อนหนา้ทัง้นี้เป็นผลต่อ
เนือ่งมาจากยอดขายและก าไรทีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิทย่อยซึง่เป็นผูผ้ลติชิน้สว่นทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนต ์

 
ผลประกอบการในงวดครึ่งปีแรก สิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2560 บรษัิทและบริษัทย่อยมีผลก าไรจากการ

ด าเนินงานจ านวน 166.19 ลา้นบาทหรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.8 และมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิทจ านวน 

102.77 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 32.1 เมือ่เปรยีบเทยีบผลประกอบการชว่งเดยีวกันของปีกอ่นซึง่มผีล
ก าไรสทุธ ิ77.78 ลา้นบาท ก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ส าหรับรอบครึง่ปีแรกเนื่องจากภาพรวมการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิและ

ยอดขายของทอ่ไอเสยีทีเ่พิม่ขึน้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์
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1.1 รายได ้

 
      รายไดส้ าหรับงวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร

จ านวน 927.44 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่รีายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 812.92 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 14.1 ทัง้นีย้อดขายทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากน ้าหนักขายโดยรวมเพิม่ขนึในแทบทกุกลุม่

สนิคา้ประเภทโลหะ ประกอบกับราคาขายทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยในสนิคา้ประเภททอ่ไอเสยีตามราคาวตัถดุบิในตลาดโลก 

  
ทัง้นี้ยอดขายสว่นใหญ่ของบรษิ ทและบริษัย่อยมาจากยอดขายกลุ่มสนิคา้ประเภทแสตนเลส ทองแดง 

อลมูเินยีม เป็นหลกั  
 

รายไดส้ าหรับงวดครึง่ปีแรก สิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการขาย
และบรกิารจ านวน 1,737.91 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่รีายไดจ้ากการขายและบรกิาร

จ านวน 1,557.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 11.6 

 
 

 1.2 รายไดอ้ืน่  
 

รายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่รายไดจ้ากดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายทรัพยส์นิ รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก ส าหรับ

งวดสามเดอืนและรอบครึง่ปีแรกสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2560 จ านวน 8.03 ลา้นบาท และ 14.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 12.2 และ 1.7 จากงวดเดยีวกันของปีก่อนหนา้ตามล าดับ รายไดอ้ืน่ทีส่ าคัญ คอื รายไดจ้ากการขายเศษ

เหล็ก ซึง่มทีีม่าจากการทีบ่รษัิทและบรษัิทย่อยน าวัตถุดบิประเภทแผ่นสเตนเลสรีดเย็นชนิดมว้น แผ่น และแถบ มา
ผา่นกระบวนการแปรรูปตา่งๆ ตามค าสัง่ของลกูคา้ เชน่ การตัดตามความกวา้ง ยาว ตามทีล่กูคา้ก าหนด และมเีศษที่

เหลอืจากการแปรรูปดังกล่าว โดยบริษัทและบริษัทย่อยน าเศษทีเ่หลอืดังกล่าวไปจ าหน่าย และบันทกึบัญชเีป็น
รายไดอ้ืน่   

 

 
 1.3 ตน้ทนุขาย  

 
ตน้ทนุขายสว่นใหญข่องบรษัิทและบรษัิทย่อยมาจากตน้ทนุวัตถุดบิประเภทสเตนเลสรดีเย็นชนดิมว้นและ

แผ่น และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึง่ทางบรษัิทและบรษัิทย่อยไดน้ ามาแปรรูปเป็นผลติภัณฑส์เตนเลสประเภทตา่งๆ 

โดยในงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมตีน้ทนุขายจ านวน 802.70 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 85.81 ของรายไดร้วม ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2559 ทีม่ี

ตน้ทนุขายจ านวน 715.13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 87.20 ของรายไดร้วม บรษัิทและบรษัิทย่อยมตีน้ทนุ
ขายทีเ่พิม่ขึน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 12.2 ซึ่ง่แสดงใหเ้ห็นถงึตน้ทนุที่ล่ดเมอืเปรยีบเทยีบกบัยอดขายเพิม่ขึน้ในสดัสว่นรอ้ย

ละ 14.1 จากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 
ส าหรับงวดครึง่ปีแรกสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมตีน้ทนุขายจ านวน 1,503.52 

ลา้นบาท หรือคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 85.80 ของรายไดร้วม ลดลงเมื่อเปรียบเทยีบงวดครึ่งปีแรกสิน้สุดวันที ่ 30 
กนัยายน 2559 ทีม่ตีน้ทนุขายจ านวน 1,361.14 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 86.58 ของรายไดร้วม  

 
 

1.4 คา่ใชจ้า่ยในการขาย 

 
คา่ใชจ้่ายในการขายทีส่ าคญัประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยพนักงานขาย คา่ขนสง่ คา่นายหนา้ คา่ใชจ้า่ยในการ

สง่เสรมิการขาย โดยงวดสามเดอืน และงวดครึง่ปีแรกสิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยม ี
คา่ใชจ้่ายในการขายจ านวน 16.84 ลา้นบาท และ จ านวน 31.67 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ี

คา่ใชจ้่ายในการขายจ านวน 16.49 ลา้นบาท และ จ านวน 36.36 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 

ส าหรับงวดสามเดอืนปัจจบุนั และ ลดลงรอ้ยละ 12.9 ส าหรับงวดครึง่ปีแรก ทัง้นีค้า่ใชจ้า่ยสว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ย
ดา้นพนักงานทีป่รับขึน้ตามปกต ิ อย่างไรก็ตามบรษัิทและบรษัิทย่อยไมม่ภีาระตอ้งส ารองหนีส้งสยัจะสญูเหมอืนใน

ไตรมาสแรกของปีกอ่นหนา้ จงึท าใหม้สีว่นของคา่ใชจ้า่ยในการขายส าหรับงวดครึง่ปีแรกลดลง 
  

ทัง้นีส้ดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายตอ่ยอดขายและบรกิารส าหรับงวดสามเดอืนและงวดครึง่ปีแรกสิน้สดุวันที ่
30 กนัยายน 2560 เทา่กบัรอ้ยละ 1.82 และ รอ้ยละ 1.82 ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับสดัสว่นรอ้ยละ 2.03 และ รอ้ยละ 

2.33 ในชว่งระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 

 
 

1.5 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหารที่ส าคัญประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายผูบ้ริหาร และ ค่าใชจ้่ายพนักงานแผนกต่างๆ

นอกเหนือจากฝ่ายขาย คา่เชา่ส านักงาน และ คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจัดการตา่งๆ โดยงวดสามเดอืน และงวดครึง่ปี
แรกสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 25.28 ลา้นบาทและ 
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จ านวน 50.95 ลา้นบาท เปรียบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารจ านวน 25.42 ลา้นบาท

และ จ านวน 50.37 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นลดลงรอ้ยละ 0.6 ในงวดสามเดอืนและเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 ในงวด
ครึง่ปีแรก ตามล าดบั  

 
       คา่ใชจ้า่ยทีส่ าคญัในการบรหิารเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุคลตามปกตปิระจ าปีของผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีแ่ผนกตา่งๆ 

และ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในดา้นการบรหิาร 

 
 

1.6     สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 

       ในเดอืน เมษายน 2552 บรษัิทไดล้งทนุในหุน้สามัญของบรษัิท โมรี ่โลหะกจิ (ประเทศไทย) จ ากัดโดยมเีงนิ
ลงทุนในหุน้สามัญในสัดส่วนรอ้ยละ 49  และในงวดสามเดอืนและงวดครึ่งปีแรก สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2560 

บริษัทรับรูส้่วนแบ่งก าไรในงบการเงินรวมตามวธิีส่วนไดเ้สยีจ านวน 0.40 ลา้นบาท และ จ านวน 0.66 ลา้นบาท 

ตามล าดับโดยเปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น หรอื ไม่เปลีย่นแปลงส าหรับงวดสามเดอืนปัจจุบัน และ ลดลง
รอ้ยละ 17.5 ส าหรับงวดครึง่ปีแรก 

 
 

 1.7 ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้และก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ

 
ในงวดสามเดอืนและงวดครึง่ปีแรก สิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลก าไรจาก

การด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิไดจ้ านวน 90.65 ลา้นบาท และ จ านวน 166.19 ลา้นบาท เมื่อหัก
ตน้ทนุทางการเงนิจ านวน -1.38 ลา้นบาท และ จ านวน -3.03 ลา้นบาท รวมสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม

จ านวน 0.40 ลา้นบาท และ จ านวน 0.66 ลา้นบาท และ หักภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจ านวน -17.77 ลา้นบาท และ 
จ านวน -32.60 ลา้นบาทสง่ผลใหบ้รษัิทและบรษัิทย่อยมผีลก าไรสทุธเิบ็ดเสร็จจ านวน 71.90 ลา้นบาท และ จ านวน 

131.22 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น ก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิไดใ้นงวดสามเดอืน

ปัจจบุนัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.8 และมกี าไรสทุธเิบ็ดเสร็จเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.6 ตามล าดับ ในขณะทีก่ าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย
และภาษีเงนิได ้และ ก าไรเบ็ดเสร็จในงวดครึง่ปีแรกเมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.8 

และ รอ้ยละ 36.0 ตามล าดบั 
 

              อยา่งไรก็ตาม ส าหรับงวดสามเดอืนปัจจบุนัและงวดครึง่ปีแรก บรษัิทมสีว่นแบง่ก าไรส าหรับผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทีไ่ม่มอี านาจควบคมุของบรษัิทย่อยจ านวน 15.85 ลา้นบาทและ จ านวน 28.45 ลา้นบาท ซึง่สว่นแบง่ก าไรทีเ่พิม่
ขึน้มาจากก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิทย่อยผูผ้ลติทอ่ไอเสยีในอุตสาหกรรมยานยนต ์ทัง้นี้บรษัิทมผีลประกอบการ

ก าไรสทุธใินสว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทใหญ่ส าหรับงวดสามเดอืนและงวดครึง่ปีแรกสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2560 
จ านวน 56.05 ลา้นบาท และ จ านวน 102.77 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

 
1.8 ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 
                 ในงวดสามเดอืนและรอบครึง่ปีแรกสิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2560 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มภีาษีเงนิได ้

จากผลก าไรจากการด าเนนิงาน จ านวน 17.77 ลา้นบาท และ 32.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นหนา้
ซึง่มภีาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจ านวน 12.02 ลา้นบาท และ จ านวน 23.75 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นีม้สีาเหตหุลัก

เนือ่งจากก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ 

 
 

1.9 สว่นแบง่ก าไรของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 
 

เมือ่วันที ่1 ตุลาคม 2553 บรษัิทใหญ่มกีารขายเงนิลงทนุบรษัิทย่อยใหแ้กพั่นธมติรธุรกจิจากญีปุ่่ น 

Mory Industrial Inc, จงึมกีารรับรูส้ว่นแบง่ของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษัิทย่อยจากผลก าไรสทุธใินบรษัิทย่อยตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ ส าหรับงวดสามเดอืนและงวดครึง่ปีแรกสิน้สดุ ณ วันที ่30 กันยายน 2560 สว่นแบง่ก าไรส าหรับผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจในบรษัิทย่อย เป็นจ านวนเงนิ 15.85 ลา้นบาท และ จ านวนเงนิ 28.45 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

 
 1.10  ความสามารถในการท าก าไร 

 

 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีสัดสว่นก าไรขัน้ตน้ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2560 เท่ากับ
รอ้ยละ 13.45 เพิม่ขึน้เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่สีดัสว่นก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 12.03 โดยมสีาเหตหุลัก

จากก าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ในสนิคา้กลุม่ทอ่ไอเสยีรถยนตแ์ละประกอบกับสนิคา้ประเภทโลหะอืน่ๆท าก าไรไดด้ขี ึน้ 
  

               บรษัิทและบรษัิทย่อยมสีัดสว่นก าไรขัน้ตน้หรับงวดครึง่ปีแรกสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2560 เท่ากับรอ้ย

ละ 13.49 เปรียบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่ีสัดส่วนก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 12.63 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จาก
ชว่งเวลาเดยีวกนัในปีกอ่นหนา้จ านวน 37.63 ลา้นบาท 



 4 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

งบการเงนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560  

    จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

สนิทรพัย ์     

สนิทรพัยห์มุนเวยีน     

  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 286.53 12.33% 237.45 10.45% 

 เงนิลงทนุชัว่คราว 4.83 0.20% 21.35 0.94% 

  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 791.88 34.08% 679.83 29.93% 

  สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 712.59 30.67% 792.71 34.90% 

  สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 4.90 0.21% 5.71 0.25% 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  1,800.73 77.49% 1,737.05 76.47% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน     

 เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 11.65 0.50% 10.99 0.48% 

 เงนิลงทนุระยะยาว 2.88 0.13% 2.73 0.12% 

  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธ ิ 436.66 18.79% 448.52 19.75% 

  สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน – สทุธ ิ 0.66 0.03% 0.76 0.03% 

  เงนิฝากสถาบนัการเงนิซึง่มขีอ้จ ากัดในการใช ้ 46.18 1.99% 45.98 2.03% 

 สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 21.25 0.91% 21.60 0.95% 

  สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 3.71 0.16% 3.83 0.17% 

         รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 522.99 22.51%. 534.41 23.53% 

รวมสนิทรพัย ์ 2,323.72 100.00% 2,271.46 100.00% 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้     

หนีส้นิหมุนเวยีน     

  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 119.51 5.14% 53.56 2.36% 

  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 479.56 20.64% 531.90 23.42% 

  
เจา้หนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี - - 1.17 0.05% 

  ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจา่ย 31.70 1.37% 29.49 1.30% 

  หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 10.23 0.44% 8.23 0.36% 

   รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 641.00 27.59% 624.35 27.49% 

หนีส้นิไมห่มุนเวยีน     

  ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 33.03 1.42% 31.07 1.36% 

        รวมหนีส้นิไมห่มุนเวยีน  33.03 1.42% 31.07 1.36% 

รวมหนีส้นิ 674.03 29.01% 655.42 28.85% 

สว่นของผูถ้อืหุน้     

  

ทนุเรอืนหุน้ 

383.00  383.00  ทนุจดทะเบยีน 

  ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 383.00 16.48% 383.00 16.86% 

     สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 519.67 22.36% 519.67 22.88% 

  ก าไรสะสม     

  จัดสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 73.40 3.16% 72.60 3.20% 

     สว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิท 465.87 20.05% 440.35 19.39% 

  
    ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บรษัิทยอ่ย 207.75 8.94% 200.42 8.82% 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,649.69 70.99% 1,616.04 71.15% 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,323.72 100.00% 2,271.46 100.00% 
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2. ฐานะทางการเงนิ 

 
2.1  สนิทรพัย ์

 
 ส าหรับมูลคา่ทรัพยส์นิสิน้สดุ ณ วันที ่30 กันยายน 2560 และ 31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมี

สนิทรัพยร์วมจ านวน 2,323.72 ลา้นบาท และ 2,271.46 ลา้นบาท ตามล าดับ ทรัพยส์นิเพิม่ขึน้จ านวน 52.26 ลา้น

บาท โดยสว่นใหญเ่ป็นการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ในไตรมาสปัจจุบัน บรษัิทและบรษัิทย่อย
ด าเนนิธุรกจิหลักดา้นการแปรรูปสเตนเลสมว้นอย่างครบวงจรซึง่ประกอบดว้ยการจัดหา แปรรูป ผลติ และจ าหน่าย

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

 
 2.1.1  สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่30 กันยายน 2560 และ 31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมสีนิคา้

คงเหลอื-สทุธ ิจ านวน 712.59 ลา้นบาท (สัดสว่นรอ้ยละ 30.67 ของสนิทรัพยร์วม) และจ านวน 792.71 ลา้นบาท 

(สดัสว่นรอ้ยละ 34.90 ของสนิทรัพยร์วม) ตามล าดบั 
 

 2.1.2 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 และ 31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิท
ย่อยมลีูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ จ านวน 791.88 ลา้นบาท (สัดสว่นรอ้ยละ 34.08 ของสนิทรัพยร์วม) และจ านวน 

679.83 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 29.93 ของสนิทรัพยร์วม) ตามล าดบั 

 
              2.1.3   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ทีด่นิและสว่นปรับปรุงทีด่นิ อาคารและสิง่ตดิตัง้ เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสรา้ง โดย ณ วันที ่30 กันยายน 
2560 และ 31 มนีาคม 2560 บริษัทและบรษัิทย่อยมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิจ านวน 436.66 ลา้นบาท 

(สดัสว่นรอ้ยละ 18.79 ของสนิทรัพยร์วม) และจ านวน 448.52 ลา้นบาท (สัดสว่นรอ้ยละ 19.75 ของสนิทรัพยร์วม) 
ตามล าดบั ทัง้นีใ้นระหวา่งปี บรษัิทมกีารลงทนุเพิม่เตมิในเครอืงจักรและอปุกรณ์บางสว่นเพือ่ขยายก าลงัการผลติ 

 

             2.1.4   เงนิฝากสถาบันการเงนิซึง่มขีอ้จ ากัดในการใช ้ณ วันที ่30 กันยายน 2560 และ 31 มนีาคม 2560 
จ านวน 46.18 ลา้นบาท และ จ านวน 45.98 ลา้นบาท ตามล าดับ (สดัสว่นรอ้ยละ 1.99 และ รอ้ยละ 2.03 ของ

สนิทรัพยร์วมตามล าดับ) โดยเป็นเงนิฝากในสถาบันการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อยรายหนึง่เพือ่เป็นหลักประกัน
ส าหรับวงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 

 

             2.1.5   ทรัพยส์นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ีณ วันที ่30 กันยายน 2560 และ 31 มนีาคม 2560 จ านวน 
21.25 ลา้นบาท และ จ านวน 21.60 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 0.91 และ รอ้ยละ 0.95 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดบั)  

 
  

2.2 หนีส้นิ 

  
 หนี้สนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ ณ วันที ่30 กันยายน 2560 และ 31 มนีาคม 2560 มจี านวน 

674.03 ลา้นบาท และ 655.42 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยมกีารเพิม่ขึน้ของหนี้สนิในสว่นของเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิเพือ่น ามาช าระในสว่นของเจา้หนี้การคา้ 

 
 

2.3  สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 สว่นของผูถ้อืหุน้จากงบการเงนิรวมจ านวน 1,649.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสว่น

ของผูถ้ือหุน้ ณ วันที ่31 มีนาคม 2560 จ านวน 1,616.04 ลา้นบาท จากผลก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 
131.37 ลา้นบาท และมกีารจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทและบรษัิทย่อยรวมจ านวน 97.72 ลา้นบาท ทัง้นี้สว่นของผูถ้อื

ของบรษัิทและผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษัิทย่อยมมีูลค่าคงเหลอืจ านวน 1,441.94 และ จ านวน 207.75 ลา้นบาท 

ตามล าดบั  
 

         ดา้นสัดสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วันที ่30 กันยายน 2560 และ 31 มนีาคม 2560 เทา่กับ 0.41 
เทา่ และ 0.41 เทา่ ตามล าดบั  
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

รายละเอยีด ณ 30 ก.ย. 2560 ณ 30 ก.ย. 2559 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 87.92 183.76 

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -5.77 -2.62 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ -32.94 -140.32 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นทีม่ตีอ่

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด -0.13 0.09 

กระแสเงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 49.08 40.91 

 

 
 

3. กระแสเงนิสด 

 
       ส าหรับประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่30 กันยายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก

กจิกรรมด าเนินงาน 87.92 ลา้นบาท โดยเป็นกระแสเงนิสดทีเ่พิ่มขึน้จากผลประกอบการจ านวน 165.86 ลา้นบาท 
และใชไ้ปเพือ่เป็นเงนิทนุหมุนเวยีนสทุธจิ านวน -77.94 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้

จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้และจา่ยช าระเจา้หนีก้ารคา้ 

 
       ในส่วนของกระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุนมียอดสุทธิจ านวน -5.77 ลา้นบาท โดยมีการลงทุนใน

เครือ่งจักรและอปุกรณ์จ านวน -26.49 ลา้นบาท ในขณะทีม่เีงนิสดรับจาการจ าหน่ายเงนิลงทนุชัว่คราวจ านวน 21.97 
ลา้นบาท 

  
       ในสว่นของกจิกรรมจัดหาเงนิมยีอดจัดหาสทุธ ิ-32.94 ลา้นบาทโดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงนิปันผลจ านวน 

-97.72 ลา้นบาท ใหก้ับผูถ้อืหุน้บรษัิทและผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในบรษัิทย่อย ในขณะทีม่ยีอดเงนิกูร้ะยะสัน้จากธนาคาร

เพิม่ขึน้ 65.95 ลา้นบาท  
 

        โดยรวมบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมเีงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 49.08 ลา้นบาท 
 

 

 
จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
 

 
 

      

 ขอแสดงความนับถอื 
 

 
 

 

 
 (นายอนันต ์มนัสชนิอภสิทิธิ)์ 

                                                                   รองกรรมการผูจ้ัดการ 

 


