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13. ข้อมูลทางการเงนิทีสาํคัญ 
 

13.1 งบการเงนิ 
 
  งวดการบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาหนงึปีของบริษัทและบริษัทยอ่ย เริมต้นในวนัที 1 เมษายน และ
สนิสดุในวนัที 31 มีนาคม ของทกุปี  
 
 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสาํหรับปีบญัชี  2555, 2556 และ 2557 

 
 (ก) สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี  

 
สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 
  

 ผู้สอบบญัชี นางกิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4496 บริษัท สาํนกังาน 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเงือนไข  
      ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนัของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และ
เฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 
  

 ผู้สอบบญัชี นางกิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4496 บริษัท สาํนกังาน 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเงือนไข  
      ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนัของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และ
เฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 
  

 ผู้สอบบญัชี นางกิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4496 บริษัท สาํนกังาน 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเงือนไข  

                        ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสนิสดุวนัเดียวกนัของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และ
เฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรอง
ทวัไป  

        (ข) ตารางสรุปงบการเงิน  
 

  ตารางแสดงรายการงบดลุ งบกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปีทีผา่นมา สาํหรับปีบญัชี 
2555, 2556 และ 2557 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบดลุ 

สําหรับปี สินสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 
      (หน่วย: พนับาท) 

   งบตรวจสอบ  
   สินสุด 31 มีนาคม  
  ปีบัญช ี2555 ปีบัญช ี2556** ปีบัญช ี2557*** 
  จาํนวนเงนิ  %  จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ  %  

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,848 3.49  87,281 3.55  63,941 2.78  
 เงินลงทนุชวัคราว - - 70,513 2.87 5,000 0.22 
 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน  541,542   35.14  855,392   34.77  758,193   33.00  
 สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 553,950   35.94  896,035   36.43  831,655   36.20  
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 7,029     0.46  6,657     0.27  7,635     0.34  

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,156,369 75.03 1,915,878  77.89 1,666,424  72.54 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม          9,140 0.59           11,251   0.46          7,440   0.32  

 เงินลงทนุระยะยาว - - 3,210 0.13 3,008 0.13 

 เงินลงทนุระยะยาวอืน - - 5,000 0.20 - - 

 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 349,495   22.68  447,902   18.21  549,006   23.90  

 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 377 0.02  478 0.02  352 0.02  
 เงินฝากสถาบนัการเงินซงึมีข้อจํากดัในการใช้ 5,000     0.32  46,000     1.87  46,000     2.00  
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี*** 18,384 1.19 26,985 1.09 21,805 0.95 
 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน  2,463    0.17 3,177    0.13 3,338    0.14 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 384,859 24.97 544,003 22.11 630,949 27.46 
รวมสินทรัพย์ 1,541,228 100.00  2,459,881 100.00  2,297,373 100.00  

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสินหมุนเวียน       

 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนั
การเงิน 266,172  17.27 469,896  19.31 273,372  19.31 

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน  223,115   14.48  531,499   21.85  499,232   21.85  

 
เจ้าหนีตามสญัญาเช่าทางการเงินทีถงึกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี 

3,633     0.24  4,349     0.18  7,590     0.18  

 ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย        9,349      0.61        25,109      1.03        16,996      1.03 
 หนีสนิหมนุเวียนอืน 6,070     0.39 8,440     0.35 12,758     0.35 

 รวมหนีสินหมุนเวียน 508,339 33.38 1,039,293 42.72 809,948 42.72  

หนีสินไม่หมุนเวียน       
 เจ้าหนีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 9,569   0.62  8,033   0.33  7,519   0.33  
 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,076 1.04 25,329 1.04 27,960 1.04 
 หนีสนิไม่หมนุเวียนอืน 1     -  1     -  1     -  

 รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 25,646 1.66  33,363 1.37  35,480 1.37  
 หนีสินรวม  533,985 34.65  1,072,656 44.09  845,428 44.09  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทนุเรือนหุ้น       
 ทนุจดทะเบยีน  320,000   383,000   383,000   
 ทนุทีออกและเรียกชําระแล้ว  320,000   20.76  383,000   15.74  383,000   15.74  
 สว่นเกินมลูค่าหุ้น 330,673 21.46  519,673 21.36  519,673 21.36  
 กําไรสะสม             
 จดัสรรแล้ว-สาํรองตามกฎหมาย  24,457     1.58  38,047     1.56  48,492     1.56  
 ทียงัไม่ได้จดัสรร *** 197,310   12.80  272,824   10.28  319,110   10.28  
 องค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น - - 25 - (177) - 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย*** 134,803 8.75 173,656 6.96 181,847 6.96 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,007,243 65.35  1,387,225 55.91  1,451,945 55.91  
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,541,228 100.00  2,459,881 100.00  2,297,373 100.00  

**  รวมผลประกอบการระยะเวลาสองเดือน (กมุภาพนัธ์ 2556 และมีนาคม 2556) ของบริษัทย่อยรายใหม่ 
***ปรับปรุงย้อนหลงัสําหรับผลการดําเนินงานของปีก่อนหน้าจากการใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่เรืองภาษีเงินได้ 
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกําไรขาดทนุ 

สาํหรับปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 
(หน่วย: พนับาท) 

 

     งบตรวจสอบ  

     สินสุด 31 มีนาคม  

    ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556** ปีบัญชี 2557 

    จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

รายได้             

  
รายได้จากการขายและ
บริการ 2,287,867 98.53 2,889,378 98.16 3,358,668 98.94 

  รายได้อืน*** 34,073 1.47 54,164 1.84 35,851 1.06 

รวมรายได้ 2,321,940 100 2,943,542 100 3,394,519 100 

ค่าใช้จ่าย           

  ต้นทนุขายและบริการ 2,037,688 87.76 2,542,057 86.36 2,987,114 88.00 

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 50,402 2.17 63,293 2.15 69,505 2.04 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 67,608 2.91 83,985 2.85 105,788 3.12 

รวมค่าใช้จ่าย 2,155,698 92.84 2,689,335 91.36 3,162,407 93.16 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัดอกเบียจ่ายและภาษี
เงินได้ 166,242 7.16 254,207 8.64 232,112 6.84 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -19,600 -0.84 -17,945 -0.61 -16,588 -0.49 

สว่นแบง่กําไรจากเงินในลงทนุในบริษัทร่วม 1,623 0.07 2,110 0.07 1,089 0.03 

ภาษีเงินได้*** -25,781 -1.11 -28,469 -0.97 -42,011 -1.24 

สว่นแบง่กําไรของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย*** -25,760 -1.11 -43,999 -1.49 -25,951 -0.76 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 96,724 4.17 165,904 5.64 148,651 4.38 

มูลค่าทีตราไว้ (บาท) 1   1   1   
กําไรสุทธิต่อหุ้น – Weighted average 

(บาท) 0.30   0.50   0.39   
**  รวมผลประกอบการระยะเวลาสองเดือน (กมุภาพนัธ์ 2556 และมีนาคม 2556) ของบริษัทย่อยรายใหม่ 
***ปรับปรุงย้อนหลงัสําหรับผลการดําเนินงานของปีก่อนหน้าจากการใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่เรืองภาษีเงินได้ 
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปี สินสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 
   (หน่วย: พนับาท) 

          งบตรวจสอบ   

          สินสุด 31 มีนาคม   

         ปีบัญชี 2555   ปีบัญชี 2556   ปีบัญชี 2557 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน       
  กําไรสทุธิก่อนภาษี 148,265 238,372 216,613 
  รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทนุ) สทุธิเป็นเงินสทุธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:       
   ค่าเสอืมราคา 56,039 66,643 80,789 
   ค่าตดัจําหน่าย 1,475 185 166 

   ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู (โอนกลบั) -4,041 -240 -3,243 
   ค่าเผือสนิค้าเสอืมสภาพ (โอนกลบั) 3,131 17,177 11,985 
   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชวัคราว - - -460 
   ขาดทนุ (กําไร) จากการขายทีดิน อาคาร อปุกรณ์และเงินลงทนุ -3,809 929 -3,722 
   กําไรจากการต่อรองราคาซือ - -14,500 - 

   กําไรทียงัไม่เกิดขนึจริงในการเปลยีนแปลงมลูค่าเงินลงทนุระยะสนั - -292 - 
   การเปลยีนแปลงในสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,131 1,793 2,631 
   ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลยีนทียงัไม่เกิดขนึ -909 -104 2,575 
   สว่นแบ่งกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม -1,623 -2,110 -1,089 
   ดอกเบยีรับ -80 -322 -1,186 
   เงินปันผลรับ - -25 -210 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบยี 17,968 15,687 15,438 

  กําไรสทุธิจากการดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสนิทรัพย์และหนีสินจากการดําเนินงาน 218,547 323,193 320,287 
  สนิทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง       
   ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 33,152 -118,228 100,446 

   สนิค้าคงเหลอื  -31,876 -212,414 52,395 
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน 6,719 405 -3,245 
   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน -124 -690 -162 
  หนีสนิจากการดําเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)       
   เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน -26,799 266,485 -39,496 
   หนีสนิหมนุเวียนอืน -617 -40,652 6,596 

  เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 199,002 218,097 436,821 
   จ่ายดอกเบยี -17,882 -15,850 -15,423 
   จ่ายภาษีเงินได้ -29,700 -21,957 -44,953 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 151,420 180,290 376,445 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน       

  เงินสดรับจากการซือบริษัทย่อย                     -  45,497 - 

  เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน -65,220 -114,952 -166,181 

  ดอกเบยีรับ 80 427 1,198 

  เงินปันผลรับ - 25 5,110 

  เงินสดจ่ายซือเงินลงทนุชวัคราว   - - -30,000 

  เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะสนั - 12,000 100,973 

  เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 7,253 4,192 3,727 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -57,887 -52,811 -85,173 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน       

  เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ (ลดลง) -39,764 -7,048 -198,712 

  เงินสดจ่ายเจ้าหนีตามสญัญาเช่าทางการเงิน –3,502 –5,074 -6,293 

  เงินปันผลจ่าย -70,400 -81,945 -109,680 

  เงินสดรับจากการเพิมทนุในบริษัทย่อยของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยทีไม่มีอํานาจควบคมุบริษัทย่อย 40,000 - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ -73,666 -94,067 -314,685 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 14 21 73 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 19,881 33,433 -23,340 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 33,967 53,848 87,281 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสินปี  53,848 87,281 63,941 
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

อตัราสว่นทางการเงิน 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 

 
   งบตรวจสอบ  

   สินสุด 31 มีนาคม  

  ปี 2555 ปี 2556* ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)    

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)            2.27            1.84            2.06 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)            1.17             0.91             1.02  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า)             0.28             0.23             0.41  

 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า - รวม (เท่า)             3.98             4.01             4.04 

 ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย - รวม (วนั)                91                 90                 89  

 อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ - (เท่า)     9.00     7.24     6.40 

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย -(วนั)                40                50                56 

 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เทา่)             5.05             4.53             4.14 

 ระยะเวลาชําระหนี (วนั)                71                 80                 87  

 Cash Cycle (วนั)               59                60                58  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)    

 อตัรากําไรขนัต้น (%)  10.94% 12.02% 11.06% 

 อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%)  5.78% 6.92% 5.84% 

 อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร (%)  114.57% 90.13% 191.81% 

 อตัรากําไรสทุธิ  (%)  4.17% 5.64% 4.38% 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 11.26% 15.91% 11.97% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio)    

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.38% 8.29% 6.25% 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 44.79% 58.33% 46.03% 

 อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)            1.54             1.47             1.43  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)    

 อตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)             0.53              0.77              0.58  

 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)            11.13           13.76           28.32 

 อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (cash basis) (เท่า)              1.12             0.92             1.36 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 46.32% 46.99% 56.68% 

     

 
หมายเหต ุ: ปี 2556*  รวมงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ งบกระสเงินสด ระยะเวลาเพียง 2 เดือน จาก 12 เดือน (ก.พ. 56 – มี.ค. 56) และ งบแสดงฐานะการเงินของ 

   บริษัท เอ็นเอสซี  เม็ททอล จํากดั เป็นสว่นหนึงของการคํานวนอตัราสว่นทางการเงิน
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13.2 คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

 (ก) ผลการดําเนินงาน 
 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร การดาํเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป และจําหนา่ยสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผน่ ผลติและ
จําหนา่ยทอ่ สเตนเลส แปรรูปและจําหนา่ยเหลก็ชบุสงักะสแีละเหลก็เคลอืบสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ และให้บริการด้านการ
ตดั เจาะ ขดัผิว สเตนเลสและเหลก็ตามความต้องการของลกูค้า สเตนเลสเป็นโลหะทีมีความแข็งแรงทนทาน ต้านทานการ
สกึกร่อน และทําความสะอาดได้ง่าย ผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยนําไปใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรม
เครืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อตุสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 
บริษัทก่อตงัและประกอบธุรกิจในปี 2532 ตอ่มาในเดือนตลุาคม 2547 บริษัทได้จดัตงับริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล 
จํากดั (บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99) เพือประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยทอ่สเตนเลสสาํหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
ได้แก่ ทอ่ไอเสยีรถยนต์ ทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ บริษัทยอ่ยดงักลา่วมีผลประกอบการเชิงพาณิชย์ในปีบญัชี 2550 และใน
เดือนมิถนุายน 2548 บริษัทได้จดัตงับริษัทยอ่ยรายบริษัท ด-ีสเตนเลส จํากดั (บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.93) ตอ่มา
เปลยีนชือเป็นบริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั เพือประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ บริษัท
ยอ่ยดงักลา่วมีผลประกอบการเชิงพาณิชย์ในปีบญัชี 2549 
  เมือวนัที 31 มกราคม 2556 บริษัทได้ซือหุ้นสามญัของ บริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จํากดั ( ณ วนัที 1 
เมษายน 2557 ได้เปลยีนชือเป็น บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั) ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ซงึเป็นตวัแทนจําหนา่ย
ประเภท ทองแดง อลมูเินียมและสเตนเลส 
   

  ผลประกอบการงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิในสว่น
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จํานวน 148.65 ล้านบาท ลดลง 17.25 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10.4 โดยยอดขายเพิมขึนแต่มี
กําไรสทุธิลดลงเมือเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึงมีผลกําไรสทุธิ 165.90 ล้านบาท ยอดขายทีเพิมขึนมี
สาเหตุหลกัจากการรวมยอดขายของบริษัทย่อยแห่งใหม่เต็มปีในรอบปีบญัชีปัจจุบนั ในขณะทีปีก่อนหน้าได้รวมยอดขาย
จากบริษัทย่อยแห่งใหม่เพียงระยะเวลาเพียงสองเดือน ในส่วนกําไรสทุธิทีลดลงมีสาเหตุหลกัเนืองจากยอดขายและกําไร
ขนัต้นทีชะลอตวัมากตามสภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ในบริษัทย่อยซึงเป็นผู้ผลิตท่อไอเสีย นอกจากนียงัไม่มีการรับรู้กําไร
จากการควบรวมกิจการในปีปัจจุบนัดงัเช่นทีเกิดในในปีก่อนหน้าจํานวน 14.50 ล้านบาท อีกทงัในปีปัจจุบนับริษัทและ
บริษัทยอ่ยได้รับผลกระทบจากการขาดทนุในอตัราแลกเปลยีนสว่นหนงึจากการออ่นคา่ของเงินบาทอยา่งรวดเร็วในงวดสาม
เดือนแรก และมีภาษีเงินได้นิติบคุคลทีเพิมขึนของบริษัทย่อยผู้ผลิตท่อไอเสียในอตุสาหกรรมยานยนต์ตงัแต่เดือนมิถนุายน 
2556 เนืองจากการสินสดุระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากการสง่เสริมการลงทนุ ทงันี งบการเงินรวมได้รวมผล
ประกอบการบริษัทย่อยแห่งใหม่ในสว่นของกําไรสทุธิจํานวน 31.05 ล้านบาท ซึงในปีก่อนหน้ามีผลประกอบการกําไรสทุธิ
สาํหรับระยะเวลาสองเดือนจํานวน 6.40 ล้านบาท เป็นสว่นหนงึของงบการเงินรวม  

 
  ทงันีกําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้ลดลง 22.09 ล้านบาท ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายจากภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลเพิมขึน 13.54 ล้านบาทภายหลงัการปรับปรุงย้อนหลงั ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 1.35 ล้านบาท และมีสว่น
แบง่กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยลดลงจํานวน 18.05 ล้านบาทในปีปัจจบุนั 

 
  ผลประกอบการงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิในสว่น

ของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จํานวน 165.90 ล้านบาท เพิมขนึ 69.18 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 71.5 โดยยอดขายและกําไร
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เติบโตเมือเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึงมีผลกําไรสทุธิ 96.72 ล้านบาท ทงันีเนืองจากผลประกอบการที
แข็งแกร่งในปีปัจจุบนัและฐานทีตําในปีก่อนหน้าจากผลกระทบอุทกภยั นอกจากนีผลประกอบการในปีปัจจุบนัยงัได้รับ
ปัจจัยบวกสนับสนุนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจากคําสงัซือทีคงค้างมาจากปีก่อนหน้า 
นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาล การผลกัดนัยอดขายในอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าและกลุม่ก่อสร้าง นอกจากนนัในระหวา่งปี 
บริษัทได้เข้าซือกิจการแหง่หนงึและเสร็จสินในเดือนมกราคม 2556 โดยบริษัทถือหุ้นทงัหมดในบริษัทดงักลา่ว สง่ผลให้รับรู้
กําไรจากการควบรวมกิจการจากบริษัทย่อยรายใหม่ จํานวน 14.50 ล้านบาท รวมถึงรับรู้ผลประกอบการของบริษัทและ
บริษัทย่อยและได้รวมผลประกอบการสองเดือนสําหรับเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคมของบริษัทย่อยรายใหม่ซึงมีกําไรสทุธิ
จํานวน 6.40 ล้านบาทเป็นสว่นหนงึของผลประกอบการในปีปัจจบุนั  

 
  ทงันีกําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้เพิมขนึ 87.96 ล้านบาท ในขณะทีมีคา่ใช้จ่ายจากภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลเพิมขนึ 2.69 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง 1.66 ล้านบาทซงึเป็นผลจากกระแสเงินสดทีเพิมขนึจากกําไร
จาการดําเนินงาน และมีสว่นแบง่กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อยเพิมขึน 18.24 ล้านบาทในปีปัจจุบนัจากผล
ประกอบการของบริษัทยอ่ยทีเติบโตทงัยอดขายและผลกําไร 
 

                               ผลประกอบการงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิใน
สว่นของบริษัทใหญ่จํานวน 96.72 ล้านบาท ลดลง 42.39  ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.5  เมือเทียบผลประกอบการช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ซึงมีผลกําไรสทุธิ 139.11 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากเหตกุารณ์สนึามิทีเกิดขึนในญีปุ่ นและการเกิด
เหตุการณ์นําท่วมใหญ่ในหลายพืนทีของประเทศไทยซึงรวมถึงพืนทีเขตอตุสาหกรรมหลกัและสําคญัของประเทศ ทงัสอง
เหตกุารณ์สง่ผลตอ่หว่งโซอ่ปุทานการผลติในประเทศไทยโดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ เครืองใช้ไฟฟ้า และฮาร์ดดิสก์ ซึง
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นสว่นหนึงในห่วงโซ่การผลิตจึงได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่วทีเกิดขึน โดยยอดขายและ
กําไรได้ชะลอตวัลง จากเดิมทีคาดหวงัการเติบโตในปีปัจจบุนั อยา่งไรก็ตามยอดขายและผลประกอบการในไตรมาสสดุท้าย
ของปีบญัชีปัจจบุนัได้แสดงผลประกอบการทีดีและฟืนตวัขนึอยา่งชดัเจนโดยเฉพาะยอดขายประเภทสินค้าประเภทท่อ ทงันี
คาดวา่จะกลบัสูภ่าวะปกติในระยะเวลาอนัใกล้ เนืองจากอตุสาหกรรมหลกัของประเทศโดยเฉพาะยานยนต์ได้ฟืนตวัเร็วกว่า
ทีคาดการณ์ไว้ ในไตรมาสที 1 ของปี 2555 ทงันีกําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้เพิมขึน 30.41 ล้านบาท ในขณะทีมี
ค่าใช้จ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 3.38 ล้านบาท และ มีส่วนแบ่งกําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
เพิมขนึ 12.84 ล้านบาทในปีปัจจบุนัเนืองจากสว่นแบง่กําไรเต็มปีแก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย ทงันีสว่นแบ่งกําไรในปี
ก่อนหน้านนัมีระยะเวลาเพียงหกเดือน เนืองจากการขายเงินลงทุนบางสว่นของบริษัทย่อยให้แก่พนัธมิตรธุรกิจจากญีปุ่ น 
Mory Industrial Inc, เกิดในเดือนตลุาคม ปี 2553 
                                    
  รายได้  
  

       รายได้สาํหรับงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ขายและบริการจํานวน 3,358.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 
2,889.38 ล้านบาท เพิมขนึในอตัราร้อยละ 16.2 โดยยอดขายเพิมขึนมาจากการรวมยอดขายเต็มปีของบริษัทย่อยแห่งใหม่
ซึงในปีก่อนหน้ามีการรวมยอดขายจากบริษัทย่อยแห่งใหม่เพียงสองเดือน ในขณะทีบริษัทและบริษัทย่อยเดิมมีนําหนัก
สนิค้าขายของสนิค้าในกลุม่ท่อไอเสียลดลงมากตามอตุสาหกรรมยานยนต์ทีชะลอตวั ประกอบกบัราคาเฉลียในสินค้าสว่น
ใหญ่ของบริษัทและบริษัทยอ่ยเดิมลดลงตามสภาวะราคาตลาดโลกของวตัถดุิบทียงัคงปรับตวัลง 
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ทงันียอดขายสว่นใหญ่ของบริษัทย่อยแห่งใหม่มาจากยอดขายกลุ่มสินค้าประเภท ทองแดง อลมูิเนียม ในขณะทียอดขาย
และบริษัทและบริษัทยอ่ยเดิมจะเป็นยอดขายทีสว่นใหญ่มาจากกลุม่สนิค้าแสตนเลส 

 
รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวดประจําปี

สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.33 ของรายได้
รวมจากการขายและบริการ ทงันีสดัสว่นทีเพิมขึนมาจากยอดขายในประเทศเป็นผลการสง่ออกไปต่างประเทศทีลดลงของ
การสง่ออกสนิค้าประเภททอ่ไอเสยีของบริษัทยอ่ย และ ยอดขายในประเทศทีเพิมเติมจากยอดขายของบริษัทยอ่ยรายใหม ่
   

 รายได้สาํหรับงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
และบริการจํานวน 2,889.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทีมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 
2,287.87 ล้านบาท เพิมขึนในอตัราร้อยละ 26.3 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณนําหนกัขายโดยรวมเพิมขึนมากจาก
งวดเวลาเดียวของปีก่อนจากยอดจัดจําหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อยทีสูงในปีปัจจุบันและ ไม่ได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์นําท่วมดงัเช่นในปีก่อน ทงันียอดขายรวมได้รวมยอดขายจากบริษัทย่อยรายใหม่ในระยะเวลาสองเดือนจํานวน 
132.64 ล้านบาท ซงึรายได้สว่นใหญ่มาจากการจําหนา่ย อลมูิเนียมและทองแดง 

 
 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวด

ประจําปีสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 
ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ทงันีสดัส่วนทีเพิมขึนมาจากยอดขายในประเทศเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ยอดขายในประเทศ ประกอบกบัการส่งออกไปต่างประเทศทีลดลงของการสง่ออกสินค้าประเภทท่อไอเสียของบริษัทย่อย 
และ ยอดขายในประเทศทีเพิมเติมจากยอดขายบางสว่นจากบริษัทยอ่ยรายใหม ่

  
 รายได้สาํหรับงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย

และบริการ 2,287.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 2,415.00 
ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 5.3 สาเหตหุลกัของการลดลงของรายได้ เนืองจากเกิดเหตกุารณ์สนึามิทีประเทศญีปุ่ นและ
เหตกุารณ์นําท่วมใหญ่ในหลายพืนทีอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย ทงัสองเหตุการณ์ได้ส่งผลกระทบทงัทางตรงและ
ทางอ้อมแก่กําลงัการผลติของอตุสาหกรรมตา่งๆโดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์และเครืองใช้ไฟฟ้า บริษัทและบริษัทย่อย
จึงได้รับผลกระทบตอ่เนืองจากสองเหตกุารณ์ใหญ่ทีเกิดขึน อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายในไตรมาสสดุท้ายของปีบญัชี
ปัจจบุนัได้เพิมขนึจากการฟืนตวัเร็วขนึอยา่งชดัเจนโดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์กว่าทีคาดการณ์ไว้ รายได้จากการขาย
ของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวดประจําปีสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2555 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 97.75 ของรายได้รวมจากการขายและบริการ  



 แบบ 56-1 สําหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2557  

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) สว่นที 3 หน้า 91 

81%

18%

1%

84%

10%

6%

71%

8%

21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2555 2556 2557

รายไดต้ามกลุม่ผลติภณัฑ์

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อโลหะ

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เหล็กอืนๆ

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เหล็กสเตนเลส

 
 

           นอกจากนี บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการให้บริการ และรายได้อืน ดงันี 
  (1) รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการตดั เจาะ ขดัผิว ปัมกลม พบัขนึรูป ผลติภณัฑ์ 

สเตนเลส สาํหรับปีบญัชี 2555  2556 และ 2557  8.66 ล้านบาท  8.75 ล้านบาท และ จํานวน 7.91 ล้านบาทตามลาํดบั 
  (2) รายได้อืน ได้แก่ รายได้จากดอกเบียรับ รายได้จากการขายเศษเหลก็ สาํหรับปีบญัชี 2555 ปี

บญัชี 2556 และ ปีบญัชีปี 2557 34.07 ล้านบาท 54.14 ล้านบาท และ จํานวน 35.64 ล้านบาท ตามลาํดบั รายละเอียด
ดงันี  

 
รายได้อืน ปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 ปีบญัชี 2557 

ดอกเบียรับ 0.08 0.32 1.19 
เงินปันผลรับ - 0.03 0.21 
รายได้จากการขายเศษเหลก็ 29.58 27.50 28.45 
กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 3.81 -   3.72 
รายได้อืนๆ 0.60 26.29 2.07 

รวมรายได้อืน 34.07 54.14 35.64 
 

 จะเห็นได้วา่รายได้อืนทีสาํคญั คือ รายได้จากการขายเศษสเตนเลส ซงึมีทีมาจากการทีบริษัทและ
บริษัทยอ่ยนําวตัถดุิบประเภทแผน่สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแถบ มาผา่นกระบวนการแปรรูปตา่งๆ ตามคาํสงัของ
ลกูค้า เช่น การตดัตามความกว้าง ยาว ตามทีลกูค้ากําหนด และมีเศษทีเหลอืจากการแปรรูปดงักลา่ว โดยบริษัทและบริษัท
ยอ่ยนําเศษทีเหลอืดงักลา่วไปจําหนา่ย และบนัทกึบญัชีเป็นรายได้อืน  ทงันีการเพิมขนึเนืองมาจากการรับรู้กําไรจากการ
ตอ่รองราคาซือในบริษัทยอ่ยรายใหมจํ่านวน 14.50 ล้านบาทในปีปัจจบุนัและไมม่ีกําไรดงักลา่วในปีก่อน 

   รายได้รวมของบริษัทจํานวน 2,321.94 ล้านบาท 2,943.54 ล้านบาท และ จํานวน 3,394.52 ล้าน
บาทในปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และปีบญัชี 2557 ตามลาํดบั  
 

  ต้นทนุขายและบริการ  
 

   สําหรับปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และปีบญัชี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและบริการ
จํานวน 2,037.69 ล้านบาท 2,542.06  ล้านบาท และ  2,987.11  ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 87.75 
ร้อยละ 86.50 และร้อยละ 88.00 ของรายได้รวม ตามลําดบั ต้นทนุขายและบริการสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมา
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จากต้นทุนวตัถุดิบประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึงทางบริษัทและบริษัทย่อยได้
นํามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์สเตนเลสประเภทตา่งๆ   

 
ในปีบญัชี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและบริการในสดัสว่นทีเพิมขนึในอตัรา 17.5% 

เมือเทียบกบัปีบญัชี 2556 ในขณะทีรายได้จากการขายและบริการทีเพิมขนึในอตัรา 16.2 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า สาเหตุ
สาํคญัเนืองจากการรวมยอดขายและต้นทนุของบริษัทยอ่ยแหง่ใหมเ่ตม็ปีในรอบปีบญัชีปัจจบุนั ในขณะทีปีก่อนหน้าได้รวม
ยอดขายและต้นทนุขายจากบริษัทยอ่ยแหง่ใหมเ่พียงระยะเวลาสองเดือน  

 
ในปีบญัชี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและบริการในสดัสว่นทีลดลงประมาณ 1.7% เมือ

เทียบกบัปีบญัชี 2555 สาเหตสุาํคญัเนืองจากขนาดการผลติและประสทิธิภาพการผลติทีแข็งแกร่งขนึเพือสนองตอบการ
สนบัสนนุรถคนัแรกตามนโยบายรัฐบาลดงักลา่วข้างต้น  

 
ในปีบญัชี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและบริการในสดัสว่นทีลดลงประมาณ 4.7% เมือ

เทียบกบัปีบญัชี 2554 สาเหตสุาํคญัเนืองจากความต้องการสนิค้าชะลอตวัลงในช่วงเหตกุารณ์สาํคญัสองเหตกุารณ์คือ
เหตกุารณ์สนึามิและเหตกุารณ์นําทว่มดงักลา่วข้างต้น ทําให้ผลจากปริมาณการผลติโดยรวมชะลอตวัลงตามความต้องการ
สนิค้าทีลดลง 
  

ต้นทนุขายและบริการประกอบด้วย (1) คา่วตัถดุิบ คดิเป็นร้อยละ 91.12 – 91.92 ของต้นทนุขายและ
บริการทงัหมด (2) เงินเดือนและคา่แรง ประมาณร้อยละ 2.41 – 2.73 ของต้นทนุขายและบริการทงัหมด (3) คา่เสอืมราคา 
คิดเป็นร้อยละ 2.42 – 2.50 ของต้นทนุขายและบริการทงัหมด และ (4) คา่ใช้จา่ยในการผลติอืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.25 – 
3.93 ของต้นทนุขายและบริการทงัหมด รายละเอียดดงันี 

 
(อตัราสว่นร้อยละ) 

รายละเอียด 
 

ปีบัญชี 2555 ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2557 

วตัถดุิบ 91.12 91.14 91.92 

เงินเดือนและคา่แรง 2.45 2.73 2.41 

คา่เสือมราคา 2.50 2.42 2.42 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตอืนๆ 3.93 3.71 3.25 

รวมต้นทนุขายและบริการ 100.00 100.00 100.00 

  
  

  คา่ใช้จา่ยในการขาย 
   
  โดยงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการขาย จํานวน 

69.51 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมคีา่ใช้จา่ยในการขายจํานวน 63.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราที
เพิมขนึร้อยละ 9.8 ทงันีคา่ใช้จา่ยทีเพิมขนึ สาเหตสุาํคญัเนืองมาจากการรวมคา่ใช้จ่ายเตม็ปีในการขายของบริษัทยอ่ยแหง่
ใหม ่ซงึมีคา่ใช้จา่ยสว่นนีในปีก่อนหน้าเพียงสองเดือน 
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  สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวมสาํหรับงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 เทา่กบั
ร้อยละ 2.05 ลดลงเลก็น้อยเมอืเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้รวม คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 2.15  

 
  โดยงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 

63.29 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีคา่ใช้จ่ายในการขายจํานวน 50.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราที
เพิมขนึร้อยละ 25.6 ทงันีคา่ใช้จ่ายทีเพิมขนึ เนืองมาจากการเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่สินค้าทีตําและค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาดผนัแปรทีลดลงในปีก่อนหน้าในช่วงผลกระทบจากเหตกุารณ์นําทว่ม และคา่ใช้จ่ายเพิมเติมจากบริษัทยอ่ยราย
ใหมร่ะยะเวลาสองเดือนจํานวน 2.44 ล้านบาท 

 
  สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวมสาํหรับงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 เทา่กบั

ร้อยละ 2.15 ลดลงเลก็น้อยเมอืเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้รวม คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 2.17  

  ในงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มนีาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการบริหาร จํานวน 
50.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมคีา่ใช้จา่ยในการบริหารจํานวน 57.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ลดลงร้อยละ 12.7 ทงันีมาจากการควบคมุคา่ใช้จา่ยในชว่งยอดขายชะลอตวัและการติดตามหนีค้างชําระจากลกูหนีและ
ได้รับการชําระหนีเป็นจํานวนเงิน 4.04 ล้านบาท โดยยอดลกูหนีจํานวนนีได้รับการสาํรองเตม็จํานวนในปีบญัชีก่อนหน้านี
หรือคิดเป็นสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้รวมสาํหรับงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2555 เทา่กบัร้อยละ 2.17
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.35 
 

             คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
 

  โดยงวดประจําปี สินสดุวันที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
จํานวน 105.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 83.99 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราเพิมขึนร้อยละ 26.0 ทงันีสาเหตสุําคญัเนืองมาจากการรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารเต็มปีของบริษัทย่อยแห่งใหม ่
ซงึมีคา่ใช้จ่ายสว่นนีในปีก่อนหน้าเพียงสองเดือน 

 
   คา่ใช้จา่ยในการบริหารคิดเป็นสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมสาํหรับงวดประจําปี

สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 เทา่กบัร้อยละ 3.12 เพิมขนึเมอืเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนทีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายใน
การขายตอ่รายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.86 

 
  โดยงวดประจําปี สินสดุวันที 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

จํานวน 83.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 67.61 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราเพิมขนึร้อยละ 24.2 ทงันีการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนืองมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายจํานวน 6.24 ล้าน
บาทสาํหรับบริการทางวิชาชีพของผู้ เชียวชาญภายนอกเพือทําการตรวจสอบในธุรกรรมการซือกิจการ และคา่ใช้จ่ายเพิมเติม
จากบริษัทยอ่ยรายใหมร่ะยะเวลาสองเดือนจํานวน 3.48 ล้านบาท 
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   คา่ใช้จา่ยในการบริหารคิดเป็นสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมสาํหรับงวดประจําปี
สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 เทา่กบัร้อยละ 2.86 ลดลงเลก็น้อยเมือเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนทีสดัสว่น
คา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.91 
 
  โดยงวดประจําปี สินสดุวันที 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
จํานวน 67.61 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 62.78 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราเพิมขนึร้อยละ 7.7 ทงันีเกิดจากการชําระเงินเพิมภาษีเงินได้นิติบคุคลเต็มจํานวน 2.5 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายใน
สว่นนีมีสาเหตุจากการประมาณการทางภาษีกลางปีและการนําสง่ภาษีตําไปในอดีต นอกจากนีค่าใช้จ่ายทีสําคญัในการ
บริหารเป็นคา่ใช้จ่ายด้านบคุคลตามปกติประจําปีของเจ้าหน้าทีแผนกต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆในด้านการบริหาร หรือ คิด
เป็นสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมสําหรับงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2555 เท่ากับร้อยละ 2.91 
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.55 

 
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบียจา่ยและภาษีเงินได้ และกําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

  
ในงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มนีาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรจากการดําเนินงานกอ่น

ดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้จํานวน 232.11 ล้านบาทเมือหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 16.59 ล้านบาท และภาษีเงินได้
จํานวน 42.01 ล้านบาท และสว่นแบง่กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยจํานวน 25.95 ล้านบาท เมือรวมกบัสว่น
แบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 1.09 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรสทุธิ 148.65 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลกําไรก่อนดอกเบียจา่ยและภาษีเงินได้จํานวน 254.20 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 
165.90 ล้านบาท โดยกําไรสทุธิลดลงร้อยละ 10.4 

 
 ในงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มนีาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรจากการดําเนินงานกอ่น

ดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้จํานวน 254.20 ล้านบาทเมือหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 17.94 ล้านบาท และภาษีเงินได้
จํานวน 28.47 ล้านบาท และสว่นแบง่กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยจํานวน 44.00 ล้านบาท เมือรวมกบัสว่น
แบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 2.11 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรสทุธิ 165.90 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลกําไรก่อนดอกเบียจา่ยและภาษีเงินได้จํานวน 166.24 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 
96.72 ล้านบาท โดยกําไรสทุธิเพิมขนึร้อยละ 71.5 

 
 ในงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มนีาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรจากการดําเนินงานกอ่น

ดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้จํานวน 166.24 ล้านบาทเมือหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 19.60 ล้านบาท และภาษีเงินได้
จํานวน 25.78 ล้านบาท และสว่นแบง่กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยจํานวน 25.76 ล้านบาท เมือรวมกบัสว่น
แบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 1.62 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรสทุธิ 96.72 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลกําไรก่อนดอกเบียจา่ยและภาษีเงินได้จํานวน 196.65 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 
139.11 ล้านบาท โดยกําไรสทุธิลดลงร้อยละ 30.5 
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ความสามารถในการทํากําไร 
 
  จากผลการดําเนินงานทีกลา่วมาข้างต้น เมือพิจารณาถึงอตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยสาํหรับปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และปีบญัชี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัรากําไรขนัต้น 
เทา่กบัร้อยละ 10.93 ร้อยละ 12.02 และร้อยละ 11.06 ตามลาํดบั   

   
  อตัรากําไรจากการดําเนินงานสาํหรับปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และปีบญัชี 2557 บริษัทและบริษัท

ยอ่ยมีอตัรากําไรจากการดําเนินงาน เทา่กบัร้อยละ 7.48 ร้อยละ 8.64 และร้อยละ 6.84 ตามลาํดบั  
   
  อตัรากําไรสทุธิสาํหรับปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และปีบญัชี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัรา

กําไรสทุธิ เทา่กบัร้อยละ 4.16 ร้อยละ 5.64 และร้อยละ 4.38 ตามลาํดบั  
 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
 

  เมือพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นสาํหรับปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 ปีบญัชี 2557 อตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 11.26 ร้อยละ 15.91 และร้อยละ 11.97 ตามลาํดบั  
 

  การจา่ยเงินปันผล 
   

  สาํหรับผลการดําเนินงานของปีบญัชี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรสทุธิจํานวน 148.65 ล้าน
บาท โดย เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2557 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 2/2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอตอ่ทีประชมุ
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากกําไรของผลการดําเนินงานสาํหรับปีสนิสดุวนัที 31 
มีนาคม 2557 ใน อตัราหุ้นละ 0.22 บาท และตามมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 4/2556 เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 
2556 ได้อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท สาํหรับหุ้นจํานวน 383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 45.96 
ล้านบาท ซงึบริษัทฯ ได้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้วเมอืวนัที 12 ธนัวาคม 2556 ดงันนั คงเหลอืเงินปันผลจ่ายใน
อตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 38.30 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวนัที 8 สงิหาคม 2557 
 
  สาํหรับผลการดําเนินงานของปีบญัชี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรสทุธิจํานวน 165.90 ล้าน
บาท โดย เมอืวนัที 27 พฤษภาคม 2556 ทีประชมุกรรมการบริษัทฯ ครังที 1/2556 มมีติอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลประจําปี
บญัชี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท และตามมตทีิประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 5/2555 เมือวนัที 14 
พฤศจิกายน 2555 ได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท สาํหรับหุ้นจํานวน 320 ล้านหุ้น รวม
เป็นเงิน 32.0 ล้านบาท ซงึบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้วเมือวนัที 13 ธนัวาคม 2555 ดงันนัคงเหลอืเงิน
ปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท สาํหรับหุ้นจํานวน 383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 45.96 ล้านบาท เพือเสนอแก่ทีประชมุใหญ่
ผู้ ถือหุ้นในวนัที 26 กรกฎาคม 2556 ให้การอนมุตัิ   โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 9 สงิหาคม 2556   

 
  สาํหรับผลการดําเนินงานของปีบญัชี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรสทุธิจํานวน 96.72 ล้าน

บาท โดย เมือวนัที 24 พฤษภาคม 2555 ทีประชมุกรรมการบริษัท ครังที 2/2555 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี
บญัชี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 44.80 ล้านบาท เพือเสนอแก่ทีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นในวนัที 
26 กรกฎาคม 2555 ให้การอนมุตัิ   โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 10 สงิหาคม 2555 
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(ข) ฐานะทางการเงิน 

 
 สนิทรัพย์ 

 
 สาํหรับปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และ ปีบญัชี 2557 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม บริษัทและบริษัทยอ่ยมี
สนิทรัพย์รวมจํานวน 1,522.84 ล้านบาท 2,459.88 ล้านบาท และ จํานวน 2,297.37 ล้านบาท ตามลาํดบั เนืองจากบริษัท
และบริษัทยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร ซงึประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป ผลติ และ
จําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลส และ บริษัทยอ่ยแหง่หนงึเป็นผู้ จําหนา่ยโลหะและอโลหะ ดงันนั สนิทรัพย์ทีสาํคญัสว่นใหญ่จะ
อยูใ่นรูปสนิค้าคงเหลอื ลกูหนีการค้า และทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
 (1) เงินลงทนุชวัคราว ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 จํานวน 5.00 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 0.22 ของ
สนิทรัพย์รวม) เป็นเงินลงทนุในหุ้นกู้ของธนาคารในประเทศ อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบียร้อยละ 4.90 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอน 
12 พฤศจิกายน 2557 

 
   (2)  สินค้าคงเหลือ  ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 2556 และ 2557 และบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ-
สทุธิ จํานวน 553.95 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 36.38 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 896.04 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 
36.43 ของสนิทรัพย์รวม) และจํานวน 831.65 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 36.20 ของสนิทรัพย์รวม) ตามลาํดบั สนิค้าคงเหลอื 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 สนิค้าคงเหลอืทีลดลงมาจากการจดัซือในประเทศทีมากขนึจึงทําให้สามารถหมนุเวียนสนิค้าได้เร็ว
ขนึ 

 
  (3)  ลกูหนีการค้าสทุธิ - บริษัทอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีลกูหนีการค้าบริษัทอืน - สทุธิ จํานวน 541.54 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 37.98 ของสินทรัพย์รวม)  และจํานวน  
855.39  ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 34.77 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 758.19 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 33.00 ของ
สนิทรัพย์รวม) ตามลาํดบั ซงึลกูหนีลดลงมากเมือเปรียยบเทียบกบัปีก่อนหน้า สินสดุ 31 มีนาคม 2557  มาจากยอดขายที
ลดลงในงวดสามเดือนลา่สดุจากการชะลอตวัของยอดขายตามสภาวะชะลอตวัของลกูค้าในอตุสาหกรรมหลกัโดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมยานยนต์ 

 
  (4)  ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ได้แก่ ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงติดตงั เครืองจักร
และอุปกรณ์ เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานกังาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้าง โดย ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 
2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ จํานวน 349.50 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 22.95 
ของสนิทรัพย์รวม) และจํานวน 447.90 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 18.21 ของสินทรัพย์รวม)  และจํานวน 549.01 ล้านบาท 
(สดัสว่นร้อยละ 23.90 ของสนิทรัพย์รวม) ตามลาํดบั การเพิมขึนในรอบปีบญัชี 2557  ทงันีมลูค่าทีเพิมขึนสว่นใหญ่มาจาก
มาจากการลงทนุการก่อสร้างอาคารโรงงานใหมแ่ละการปรับปรุงอปุกรณ์สว่นประกอบโรงงานเพือสนบัสนนุการผลติ 
 
  (5) เงินฝากสถาบันการเงินซึงมีข้อจํากัดในการใช้ โดย ณ วันที 31 มีนาคม 2556 และ 2557 
จํานวน 46.00 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 1.87 และ ร้อยละ 2.00 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั) ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากใน
สถาบนัการเงินของบริษัทยอ่ยรายใหมเ่พือเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 
 
 (6) ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี โดย ณ 31 มีนาคม 2556 และ 2557 จํานวน 26.99 ล้าน
บาท และ จํานวน 21.81 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 1.09 และ ร้อยละ 0.95 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั) ทงันีเนืองจาก
บริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรืองภาษีเงินได้นิติบคุคลในปีปัจจุบนั และ ได้ทํา
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การปรับปรุงยอดใหมข่องงบการเงินปีก่อนหน้าทีนํามาเปรียบเทียบ บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชีเพิมขนึมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม ่
    
  
 (7) สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
หมนุเวียน จํานวน 1,156.37  ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 75.93 ของสนิทรัพย์รวม) และจํานวน 1,915.88  ล้านบาท (สดัสว่น
ร้อยละ 78.75 ของสนิทรัพย์รวม) และจํานวน 1,666.42 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 72.54 ของสนิทรัพย์รวม) ตามลําดบั โดย
สดัสว่นทีลดลงในปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 เนืองมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือทีหมนุเวียนได้เร็วขึน และการ
ลดลงยอดลูกหนีการค้าทีชะลอตัวมาจากยอดขายตามสภาวะชะลอตัวของลูกค้าในอุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมยานยนต์ 

 
                                 ความสามารถในการบริหารสนิทรัพย์  

 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ  
2557 โดยมียอดคงเหลอืของลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนดงักลา่ว แยกตามอายหุนีทีคงค้างนบัจากวนัทีถึงกําหนดชําระดงันี 
 

(หน่วย: พนับาท) 
ลกูหนีการค้า - บริษัททีเกียวข้องกนั ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 มี.ค. 2556 ณ 31 มี.ค. 2557 

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 2,820 - - 

ค้างชําระ    
ไมเ่กิน 3 เดือน 2,243 - - 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  - - - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - 

ลกูหนีการค้า - บริษัททีเกียวข้องกนั 5,063 - - 

ลกูหนีการค้า - กิจการอืน ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 มี.ค. 2556 ณ 31 มี.ค. 2557 
ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 402,311 652,003 577,498 
ค้างชําระ    

ไมเ่กิน 3 เดือน 134,140 203,213 180,181 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  - - - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - 150 
มากกวา่ 12 เดือนขึนไป  17,426  25,947  22,214 

รวม 553,877 881,163 780,043 
หกั คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (17,426) (25,947) (22,289) 

ลกูหนีการค้าสทุธิ – บริษัทอืน  536,451 855,216 757,754 

ลกูหนีอืน    
             ลกูหนีอืนสทุธิ – บริษัทอืน 28 67 340 
             ดอกเบียค้างรับ - 110 99 

  รวมลกูหนีอืน 28 177 439 

รวมลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน – สทุธิ 541,542 855,393 758,193 
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 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีการค้าสทุธิ - บริษัททีเกียวข้องกนั ณ วนัที 31 มีนาคม 2555  จํานวน  
5.06 ล้านบาท และไมม่ียอดคงเหลอื ณ 31 มีนาคม 2556 และ 2557 โดยมยีอดคงเหลอืของลกูหนีการค้าดงักลา่ว แยกตาม
อายหุนีทีคงค้างนบัจากวนัทีถึงกําหนดชําระดงันี 

 
 โดยเฉลยีบริษัทและบริษัทยอ่ยจะให้เครดิตกบัลกูหนีการค้าประมาณ 89 - 91 วนั และสาํหรับปีบญัชี  
2555 ปีบญัชี 2556 และ ปีบญัชี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี 91 วนั 90 วนั และ 89 วนั ตามลาํดบั 
ทงันี บริษัทมีนโยบายทีจะจดัเก็บหนีตามกําหนดระยะเวลาทีวางไว้ 

 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายการตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูโดยประมาณทีอาจเกิดขนึจากการเก็บ
เงินลกูหนีไมไ่ด้ ซงึโดยทวัไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลุกูหนี โดยกนั ณ วนัที 31 มีนาคม  
2555, 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูสาํหรับลกูหนีการค้า – บริษัทอืน จํานวน 17.43 ล้าน
บาท 25.95 ล้านบาท และ 22.29 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยได้ตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูสาํหรับลกูหนีการค้า ดงันี  
                         (1) ลกูหนีการค้าทีค้างชําระมากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน ตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูในสดัสว่นร้อยละ 20  
                         (2) ลกูหนีทีค้างชําระมากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดอืน ตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูในสดัสว่นร้อยละ 50  
                         (3) ลกูหนีการค้าทีค้างชําระมากกวา่ 12 เดือนขนึไป ตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสญูในสดัสว่นร้อยละ 100  

 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอื – สทุธิ ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 จํานวน  
553.95 ล้านบาท และ 896.03 ล้านบาท และ 831.65 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

(หน่วย: พนับาท) 
สินค้าคงเหลือ ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 มี.ค. 2556 ณ 31 มี.ค. 2557 

วตัถดุิบ 294,014 422,427 394,366 
สินค้าสําเร็จรูป 244,650  454,077  476,257  

สินค้าระหวา่งทาง 34,146  63,749  15,802  
วสัดสุินเปลือง 7,578  7,632  9,065 

รวม 580,388 947,885 895,490 
หกั คา่เผือสินค้าเสือมคณุภาพ (26,438)  (51,851)  (63,835)  

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 553,950  896,034  831,655  
 

 สาํหรับปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และ ปีบญัชี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีระยะเวลาขายสนิค้า
เฉลยี 40 วนั 50 วนั และ 56 วนั ตามลาํดบั ทงันี บริษัทและบริษัทยอ่ยได้นําระบบหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain 
Management) มาใช้ ซงึสง่ผลให้วางแผนการจดัซือวตัถดุิบได้ตามเวลาทีต้องการ และหมนุเวยีนสนิค้าอยา่งรวดเร็วเพือ
ป้องกนัผลกระทบจากความเสยีงเรืองราคาวตัถดุิบและสามารถรักษาปริมาณสนิค้าคงเหลอืในระดบัทีเหมาะสมเพียง
พอทีจะสง่มอบให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามกําหนดเวลา โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายตงัคา่เผือสนิค้าเสอืมคณุภาพโดย
พิจารณาจากสนิค้าทีเสยีหาย เก็บไว้นาน ล้าสมยั และมลูคา่สนิค้าทีลดลง 
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ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ถาวร แสดงตามมลูคา่
บญัชีรายละเอียดดงันี 
 

 (หน่วย: บาท) 
รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 มี.ค. 2556 ณ 31 มี.ค. 2557 

ทีดินและสว่นปรับปรุงทีดนิ 101,003 140,446 140,446 
อาคารและสิงติดตงั 79,092 76,399 107,921 
เครืองจกัรและอปุกรณ์ 141,982 169,012 170,877 
เครืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน 1,989 2,741 3,061 
ยานพาหนะ 22,631 27,305 38,876 
งานระหวา่งก่อสร้าง 2,798 31,998 87,825 

รวม 349,495 447,901 549,006 
 
 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีเครืองจกัรและอปุกรณ์จํานวนหนงึซงึตดัคา่เสอืมราคาหมดแล้วแต่
ยงัใช้งานอยู ่ราคาทนุของสนิทรัพย์ดงักลา่วมีจํานวนประมาณ 454 ล้านบาท 
  
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเครืองจกัรและอปุกรณ์จํานวนหนงึซงึตดัคา่เสอืมราคาหมดแล้วแต่
ยงัใช้งานอยู ่ราคาทนุของสนิทรัพย์ดงักลา่วมีจํานวนประมาณ 425 ล้านบาท 
 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีเครืองจกัรและอปุกรณ์จํานวนหนงึซงึตดัคา่เสอืมราคาหมดแล้วแต่
ยงัใช้งานอยู ่ราคาทนุของสนิทรัพย์ดงักลา่วมีจํานวนประมาณ 371 ล้านบาท 

การลงทนุ 

เมือวนัที 31 มกราคม 2556 บริษัทฯซือหุ้นสามญัทงัหมดของบริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จํากัด 
("NSCM") จํานวน 2.3 ล้านหุ้น     ในราคาหุ้นละ 107.37 บาท รวมเป็นเงินทงัหมด 246.96 ล้านบาท ทําให้บริษัทถือหุ้นใน 
NSCM คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทงันีบริษัทฯเพิมทนุจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 320 ล้านบาท (หุ้นสามญั 320 ล้านหุ้น มลู
ค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจํานวน 383 ล้านบาท (หุ้นสามญั 383 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้น
สามญั 63 ล้านหุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บคุคลในวงจํากดั โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุจํานวน 63 ล้านหุ้น
ดงักล่าว ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของ NSCM เพือชําระค่าซือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ NSCM โดยบริษัทฯและ NSCM ได้
ดําเนินการดงักลา่วแล้ว และบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลยีนแปลงทนุชําระแล้วดงักลา่วเมือวนัที 1 กมุภาพนัธ์ 2556 
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สภาพคลอ่ง 
(หน่วย: พนับาท) 

รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 มี.ค. 2556 ณ 31 มี.ค. 2557 

กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 151,420 180,290 376,445 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (57,887) (52,811) (85,173) 

กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (73,666) (94,067) (314,685) 

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของอตัรา
แลกเปลยีนทีมีตอ่เงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน
สด 

14 21 73 

กระแสเงินสดสทุธิเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ 19,881 33,433 (23,340) 

 
 

             งวดประจําปีสนิสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก
กิจกรรมดําเนินงาน 376.45 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดทีเพิมขนึจากผลประกอบการจํานวน 259.91 ล้านบาท โดยรวม
กระแสเงินสดเต็มปีจากบริษัทยอ่ยรายใหม ่และเพิมขนึจากการเปลยีนแปลงของเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ จํานวน 116.53 ล้าน
บาท ทงันีเงินทนุหมนุเวียนทีเพิมขนึสทุธิสว่นใหญ่มาจากลกูหนี และ สนิค้าคงเหลอื เนืองจากยอดขายทีลดลง นอกจากนี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุสทุธิลดลงจํานวน 85.17 ล้านบาท โดยมีสว่นหนงึเป็นเงินสดรับสว่นใหญ่มาจากการ
จําหนา่ยเงินลงทนุระยะสนัและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจํานวน 70.97 ล้านบาท และ 5.11 ล้านบาทตามลาํดบั ในขณะที
มีรายจ่ายลงทนุใหมจํ่านวน –166.18 ล้านบาท โดยเป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานใหมแ่ละการปรับปรุงอปุกรณ์
สว่นประกอบโรงงานเพือสนบัสนนุการผลติ ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินมียอดจดัหาสทุธิ -314.68 ล้านบาทโดยสว่นใหญ่
เป็นการชําระคืนเงินกู้ ระยะสนั และ เจ้าหนีทรัสต์รีซีท โดยรวมบริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิลดลงในงวดประจําปี
จํานวน -23.34 ล้านบาท 

 
ในงวดประจําปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก

กิจกรรมดําเนินงานเพิมขนึ 180.29 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดทีเพิมขนึจากผลประกอบการจํานวน 285.38 ล้านบาท 
แตเ่งินทนุหมนุเวยีนสทุธิลดลง จํานวน -105.09 ล้านบาท ทงันีเงินทนุหมนุเวียนทีลดลงสทุธิสว่นใหญ่มาจากมลูคา่ลกูหนี
และสนิค้าคงเหลอืทีเพิมขนึจากยอดขายทีขยายตวัในสามเดือนลา่สดุและการจดัหาวตัถดุิบเพิมเติมเพือรองรับการขยายตวั
ในระยะตอ่ไป ถงึแม้วา่บริษัทจะได้รับเครดติการค้าทีนานขนึจากผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบ 

      
นอกจากนีกระแสเงินสดสว่นหนงึได้นํามาใช้ไปในกิจกรรมลงทนุสทุธิจํานวน -52.81 ล้านบาท โดยเป็น

การซือเครืองจกัรสาํหรับงานทอ่ไอเสยีของบริษัทยอ่ย งานปรับปรุงประสทิธิภาพเครืองตดัของบริษัท และ มียอดเงินสดรับ
จากบริษัทยอ่ยรายใหมจ่ากการซอืกิจการ  

 
ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินมียอดจดัหาสทุธิ -94.07 ล้านบาทโดยมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน -81.95 ล้าน

บาท ชําระคืนเงินกู้ ระยะสนัจากสถาบนัการเงินจํานวน -7.05 ล้านบาท โดยรวมบริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิ
เพิมขนึจํานวน 33.43 ล้านบาท 

 
 
 ในงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก

กิจกรรมดําเนินงานเพิมขึน 151.42 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดทีเพิมขึนจากผลประกอบการจํานวน 170.96 ล้านบาท 
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และลดลงจากการเพิมขนึของเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ จํานวน 19.54 ล้านบาท กระแสเงินสดสว่นหนงึได้นํามาใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนสทุธิจํานวน 57.88 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการซือเครืองจักรสําหรับงานท่อไอเสียของบริษัทย่อย ในส่วนของ
กิจกรรมจัดหาเงินมียอดจัดหาลดลงสุทธิ 73.66 ล้านบาท โดยเป็น การชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถานบนัการเงิน
จํานวน 39.76 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลในเดือนสิงหาคม 2554 เป็นจํานวนเงิน 70.40 ล้านบาท และ ได้รับเงินจากการ
เพิมทนุในบริษัทย่อยโดยผู้ ถือหุ้นหลกัรายอืนในบริษัทย่อยจํานวน 40.00 ล้านบาท โดยรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแส
เงินสดสทุธิเพิมขนึจํานวน 19.88 ล้านบาท 

 
   อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งสาํหรับปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และ ปีบญัชี 2557 เทา่กบั 2.27 เทา่ 1.84 
เทา่ และ 2.06 เทา่ ตามลาํดบั โดยทีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเพิมขนึจากผลประกอบกําไรสทุธิซงึประกอบด้วยทรัพย์สนิ
หมนุเวยีนมลูคา่มากกวา่หนีสนิหมนุเวยีนประมาณร้อยละ 48.36 สนิทรัพย์หมนุเวียนทีสาํคญัของบริษัท ได้แก่ เงินสดและ
เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทนุชวัคราว เงินลงทนุระยะยาว ลกูหนี และสนิค้าคงเหลอื  ในขณะทีหนีสนิหมนุเวียนทีสาํคญั
ของบริษัท แก่ เงินกู้ยืมระยะสนัจากธนาคาร และ เจ้าหนีการค้า 

 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วสาํหรับปีบญัชี 2555 ปีบญัชี 2556 และปีบญัชี 2557 เทา่กบั 1.17 เทา่ 
0.91 เทา่ และ 1.02 เทา่ ตามลาํดบั  
  
 ปีบญัชี  2555 ปีบญัชี 2556 และปีบญัชี 2557 ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี 91 วนั 90 วนั และ 89 วนั โดย
มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย 40 วนั 50 วนั และ 56 วนั และมีระยะเวลาชําระหนีเฉลีย 71 วนั 80 วนั และ 87 วนั สง่ผลให้ 
Cash Cycle มีแนวโน้มลดลง เทา่กบั 59 วนั 60 วนั และในปีบญัชี 2557 เทา่กบั 58 วนั ตามลาํดบั ทงันี สืบเนืองจากบริษัท
และบริษัทย่อยได้นําระบบห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) มาใช้ ซึงสง่ผลให้วางแผนการจดัซือวตัถดุิบได้
ตามเวลาทีต้องการ และการบริหารสินค้าให้หมุนเวียนอย่างรวดเร็วเพือให้สามารถรักษาปริมาณสินค้าคงเหลือในระดบัที
เหมาะสมเพียงพอทีจะสง่มอบให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามกําหนดเวลา ระยะเวลาชําระหนีเฉลยีเพิมขนึ สบืเนืองจากในปีปัจจุบนั
สภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตวัเนืองมาจากสนิค้าในกลุม่ทอ่ไอเสยีลดลงมากตามอตุสาหกรรมยานยนต์ แตย่งัคงได้รับการขยาย
ระยะเวลาการชําระหนีจากผู้ขายสินค้า เพือสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทีถดถอยตามตลาดโลก รวมถึงบผลกระทบจาก
สองเหตกุารณ์ใหญ่ปีก่อน  สง่ผลให้ cash cycle ลดลงนืองจากปริมาณวตัถดุิบทีหมนุเวียนได้เร็วขึน มาจากการจดัซือใน
ประเทศทีมากขนึ 
 
 แหลง่ทีมาของทนุ 

 
 หนีสนิ 
 หนีสนิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 มจํีานวน 533.98 
ล้านบาท และ 1,072.66 ล้านบาท และ 845.43 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยหนีสนิทีสาํคญั ได้แก ่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีการค้า เจ้าหนีทรัสต์รีซีท ของบริษัทยอ่ยรายใหม ่

 
 วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชี เจ้าหนีทรัสต์รีซีท
และเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินจํานวน 266.17 ล้านบาท และ 469.90 ล้านบาท และ 273.37 ล้านบาท ตามลาํดบั  
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รายละเอียดเงินกู้ยมืของบริษัท ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 
 

ประเภทหนีสิน 
อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิรวม 

2557 2556 2555 2557 2556 2555 
เงินกู้ ยืมระยะสนัจากธนาคาร 4.35 4.25 - 4.60 5.05 55,000 215,000 100,000 
เจ้าหนีทรัสต์รีซีท 2.30 - 4.50 1.90 - 5.35 5.25 - 5.85 218,371 254,896 166,172 

รวม    273,371 469,896 266,172 

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสนัจากธนาคารและเจ้าหนีทรัสต์รีซีทนีคําประกนัโดย
การจดจํานองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนทีดินนนั หน่วยในอาคารชุด เครืองจักรและบญัชีเงินฝากประจําของบริษัทฯและ
บริษัทยอ่ย และคําประกนัโดยบริษัทฯ 

 

 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2555, 2556 และ 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,007.24 

ล้านบาท และ 1,387.22 ล้านบาท และ  1,451.94 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,451.94 ล้านบาท เพิมขึน

จากสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 จํานวน 1,387.22 ล้านบาท สาเหตสุําคญัเนืองจากผลกําไรสทุธิเบ็ดเสร็จ
จํานวน 148.65 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 109.68 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยจํานวน 181.85 
ล้านบาทจากแบง่สว่นกําไรและมลูคา่หุ้นทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย  

 
         ด้านสดัส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 และ 2556 เท่ากบั 0.58 เท่า และ 0.77 เท่า 

ตามลาํดบั 
 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 สว่นของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,387.22 ล้านบาท เพิมขึน

จากสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 จํานวน 1,007.24 ล้านบาท สาเหตสุําคญัเนืองจากผลกําไรสทุธิเบ็ดเสร็จ
จํานวน 165.90 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจํานวน 81.95 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจํานวน 173.65 ล้าน
บาทจากแบ่งส่วนกําไรและมูลค่าหุ้นทุนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย  ทงันีเมือวนัที 31 มกราคม 2556 บริษัทได้
ดําเนินการเพิมทนุจํานวน 63.00 ล้านหุ้น โดยมีมลูค่าตลาดจํานวน 252.00 ล้านบาทเพือชําระให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ยอ่ยรายใหมใ่นการซือกิจการ 

  
         ด้านสดัสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 และ 2555 เทา่กบั 0.77 เทา่ 

และ 0.54 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2555 สว่นของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,007.24 ล้านบาท เพิมขึน

จากสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2554 จํานวน 910.78 ล้านบาท สาเหตุสําคญัเนืองจากผลกําไรสทุธิเบ็ดเสร็จ
จํานวน 96.72 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจํานวน 70.40 ล้านบาท การโอนกําไรสะสมขนัต้นจํานวน 12.73 ล้านบาทเพือ
เป็นสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน รวมถึงการปรับปรุงย้อนหลงัจากการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินเรือง ภา
เงินได้(Deferred Tax) จํานวน 18.38 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจํานวน 134.8 ล้านบาทจากแบง่สว่นกําไรและ
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มลูค่าหุ้นทุนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย  ทงันีเมือวนัที 1 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้ดําเนินการเพิมทนุจํานวน 
100.00 ล้านบาทโดยเป็นการเพิมทนุในสว่นของบริษัทและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจํานวน 60.00 ล้านบาท และ 40.00 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

  
 ความเหมาะสมของโครงสร้างทนุ 
 

 อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สนิงวดปีบญัชี 2555 สนิงวดปีบญัชี 2556 และสนิงวดปีบญัชี 
2557 เทา่กบั 0.54 เทา่ 0.77 เทา่ และ 0.58 เทา่ ตามลาํดบั 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยดําเนินธุรกิจแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร ซงึประกอบด้วยการจดัหา 
แปรรูป ผลติ และจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลส โลหะและอโลหะของบริษัทยอ่ยรายใหม ่สนิทรัพย์ทีสาํคญัสว่นใหญ่จะอยูใ่น
รูปสนิค้าคงเหลอื ลกูหนีการค้า และทีดิน อาคาร และอปุกรณ์  โดยมีสดัสว่นสนิทรัพย์หมนุเวยีน และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
ตอ่สนิทรัพย์รวมดงันี 

 
 

รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 มี.ค. 2556 ณ 31 มี.ค. 2557 
 ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 
ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 
ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,156.37 75.94  1,915.88 77.89  1,666.42 72.54  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 366.47 24.06  544.00 22.11  630.95 27.46  

สินทรัพย์รวม 1,522.84 100.00 2,459.88 100.00 2,297.37 100.00 

  
 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยจดัหาแหลง่เงินทนุให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการสนิทรัพย์ โดยแหลง่เงินทนุ
สว่นใหญ่จะอยูใ่นรูปหนีสนิหมนุเวียน สว่นของผู้ ถือหุ้น และหนีสนิไมห่มนุเวยีน รายละเอียดดงันี 

 
รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2555 ณ 31 มี.ค. 2556 ณ 31 มี.ค. 2557 

 ล้านบาท % ต่อ 
สินทรัพย์รวม 

ล้านบาท % ต่อ 
สินทรัพย์รวม 

ล้านบาท % ต่อ 
สินทรัพย์รวม 

หนีสินหมนุเวียน 508.34 33.38 1,039.30 42.25 809.95 35.26 

หนีสินไมห่มนุเวียน 25.65 1.68 33.36 1.35 35.48 1.54 

รวมหนีสิน 533.99 35.06 1,072.66 43.60 845.43 36.80 

ทนุชําระแล้ว 320.00 21.02 383.00 15.57 383.00 16.67 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 988.86 64.94 1,387.22 56.40 1,451.94 63.20 

 
  
   ภาระผกูพนัและหนีสนิทีอาจจะเกิดขนึ 
 
   บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ทําสญัญาเชา่ทีเกียวข้องกบัการเช่าพืนทีในอาคารสาํนกังาน โดย ณ วนัที 31 
มีนาคม 2557 บริษัทมีภาระผกูพนัในการจ่ายคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ดงักลา่วจํานวน 10.19 ล้านบาท 
   ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัเกียวกบัสญัญาให้ความชว่ยเหลอืทาง
เทคนิค และสญัญาบริการอืนเป็นจํานวนเงินประมาณ 10.14 ล้านบาท  
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          ปัจจยัและอิทธิพลทีอาจมีผลตอ่การดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 

  เศรษฐกิจไทยขยายตวัชะลอลงในปี 2556 เนืองจากความอ่อนแอของความต้องการบริโภคในประเทศ
เป็นหลกั โดยในครึงปีหลงัภาวะการใช้จ่ายภาคเอกชนได้เริมชะลอตวัเนืองจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเริม
ทยอยหมด เช่น การแทรกแซงราคาสินค้า โครงการคืนเงินภาษีรถยนต์คนัแรก นอกจากนีภาระหนีครัวเรือนได้เร่งตวัขึน 
สง่ผลให้ครัวเรือนเริมระวงัการใช้จ่าย สถาบนัการเงินเข้มงวดการให้สินเชือ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ผู้
ลงทนุชะลอการลงทนุเพือรอความชดัเจนของสถานการณ์ตา่งๆ  ทงันีแม้วา่ประเทศอตุสาหกรรมหลกัจะเริมมีทิศทางการฟืน
ตวัชดัเจน แต่ก็ไม่ได้สง่ผลดีต่อการสง่ออกไทยมากนกั เพราะการฟืนตวัเป็นไปในกลุม่สินค้าซึงไม่ใช่สินค้าสง่ออกหลกัของ
ไทย และ ด้านเทคโนโลยีการผลิตทีไทยยงัมีข้อจํากดัอยู่มาก  รวมถึงภาครัฐทียงัชะลอตวัและช้า  เสถียรภาพทางการเมือง
เพือให้การดําเนินการตา่งๆของภาครัฐเป็นไปได้อยา่งเต็มที  
                                         
                                เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงนิ  2557 
                              

    เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2557 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครังที 2/2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ตอ่ทีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากกําไรของผลการดําเนินงานสาํหรับปีสนิสดุ
วนัที 31 มีนาคม 2557 ใน อตัราหุ้นละ 0.22 บาท และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครังที 4/2556 เมือวนัที 13 
พฤศจิกายน 2556 ได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผล       ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 383 ล้านหุ้น 
รวมเป็นเงิน 45.96 ล้านบาท ซึงบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมือวันที 12 ธันวาคม 2556 ดังนัน 
คงเหลอืเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 38.30 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวนัที 8 สงิหาคม 2557 

 
 
 

13.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 

 ในรอบปีบญัชี 2557 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม บริษัทและบริษัทยอ่ยรับรู้คา่สอบบญัชีสาํหรับผู้สอบบญัชีอิสระ
ภายนอกของบริษัทและบริษัทยอ่ย คือ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นจํานวนเงินรวม 2,958,000 บาท โดยแบง่เป็นคา่
สอบบญัชีสาํหรับบริษัทจํานวน 1,110,000.00 บาท และบริษัทยอ่ยสามบริษัท จํานวนรวม 1,848,000.00 บาท 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักลา่ว บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีคา่บริการอืนทีต้องชําระให้กบัผู้สอบบญัชี สาํนกังานสอบบญัชี
ทีผู้สอบบญัชีสงักดั และบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกบัผู้สอบบญัชีหรือสาํนกังานสอบบญัชีทีผู้สอบบญัชีสงักดั 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
1.  ผลการดาํเนินงาน 
 

                                                                                                               (หนว่ย : ลา้นบาท) 
 

  ประจําปีสนิสดุวันท ี31 ม.ีค.  

งบการเงนิรวม เม.ย.2556 -
ม.ีค. 2557 * 

เม.ย.2555 -
ม.ีค. 2556 ** 

เปลยีนแปลง % 
เปลยีนแปลง 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,358.67 2,889.38 469.29 16.2% 

รายไดอ้นื *** 35.85 54.16 -18.31 -33.8% 

รายไดร้วม 3,394.52 2,943.54 450.98 15.3% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 2,987.11 2,542.06 445.05 17.5% 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 69.51 63.29 6.22 9.8% 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 105.79 83.99 21.80 26.0% 

รวมคา่ใชจ้า่ย 3,162.41 2,689.34 473.07 17.6% 

กําไรกอ่นดอกเบยีจา่ยและภาษเีงนิได ้ 232.11 254.20 -22.09 -8.7% 

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ -16.59 -17.94 1.35 7.5% 

สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 1.09 2.11 -1.02 -48.3% 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล *** -42.01 -28.47 -13.54 47.6% 

กําไรสทุธ ิ 174.60 209.90 -35.30 -16.8% 
สว่นแบง่กําไรสทุธขิองผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย
ของบรษัิทยอ่ย -25.95 -44.00 18.05 -41.0% 
กําไรสทุธสิว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้
บรษิทัใหญ ่*** 148.65 165.90 -17.25 -10.4% 

 
               *     รวมผลประกอบการประจําปีของของบรัษัทยอ่ยรายใหม ่
               **   รวมผลประกอบการระยะเวลาสองเดอืน (กมุภาพนัธ ์2556 และมนีาคม 2556) ของบรษัิทยอ่ยรายใหม ่
               *** ปรับปรงุยอ้นหลงัสําหรับผลการดําเนนิงานของปีกอ่นหนา้จากการใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัใหมเ่รอืงภาษีเงนิได ้ 
 

 ผลประกอบการงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิในสว่นของผู้ ถือ
หุ้นบริษัทใหญ่จํานวน 148.65 ล้านบาท ลดลง 17.25 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10.4 โดยยอดขายเพิมขึนแต่มีกําไรสทุธิ
ลดลงเมือเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึงมีผลกําไรสทุธิ 165.90 ล้านบาท ยอดขายทีเพิมขึนมีสาเหตหุลกั
จากการรวมยอดขายของบริษัทยอ่ยแหง่ใหมเ่ต็มปีในรอบปีบญัชีปัจจบุนั ในขณะทีปีก่อนหน้าได้รวมยอดขายจากบริษัทยอ่ย
แหง่ใหมเ่พียงระยะเวลาเพียงสองเดือน ในสว่นกําไรสทุธิทีลดลงมีสาเหตหุลกัเนืองจากยอดขายและกําไรขนัต้นทีชะลอตวั
มากตามสภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ในบริษัทยอ่ยซงึเป็นผู้ผลติท่อไอเสีย นอกจากนียงัไม่มีการรับรู้กําไรจากการควบรวม
กิจการในปีปัจจุบนัดงัเช่นทีเกิดในในปีก่อนหน้าจํานวน 14.50 ล้านบาท อีกทงัในปีปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยได้รับ
ผลกระทบจากการขาดทนุในอตัราแลกเปลยีนสว่นหนงึจากการออ่นคา่ของเงินบาทอยา่งรวดเร็วในงวดสามเดือนแรก และมี
ภาษีเงินได้นิติบคุคลทีเพิมขึนของบริษัทย่อยผู้ผลิตท่อไอเสียในอตุสาหกรรมยานยนต์ตงัแต่เดือนมิถนุายน 2556 เนืองจาก
การสนิสดุระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากการสง่เสริมการลงทนุ ทงันี งบการเงินรวมได้รวมผลประกอบการบริษัท
ยอ่ยแหง่ใหมใ่นสว่นของกําไรสทุธิจํานวน 31.05 ล้านบาท ซงึในปีก่อนหน้ามีผลประกอบการกําไรสทุธิสาํหรับระยะเวลาสอง
เดือนจํานวน 6.40 ล้านบาท เป็นสว่นหนงึของงบการเงินรวม  

 
 ทงันีกําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้ลดลง 22.09 ล้านบาท ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายจากภาษีเงินได้นิติ

บคุคลเพิมขึน 13.54 ล้านบาทภายหลงัการปรับปรุงย้อนหลงั ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 1.35 ล้านบาท และมีสว่นแบ่ง
กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยลดลงจํานวน 18.05 ล้านบาทในปีปัจจบุนั 
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  1.1 รายได้ 
รายได้สาํหรับงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ

จํานวน 3,358.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 2,889.38 ล้าน
บาท เพิมขนึในอตัราร้อยละ 16.2 โดยยอดขายเพิมขนึมาจากการรวมยอดขายเต็มปีของบริษัทยอ่ยแหง่ใหมซ่งึในปีก่อนหน้า
มีการรวมยอดขายจากบริษัทยอ่ยแหง่ใหมเ่พียงสองเดือน ในขณะทีบริษัทและบริษัทย่อยเดิมมีนําหนกัสินค้าขายของสินค้า
ในกลุม่ท่อไอเสียลดลงมากตามอตุสาหกรรมยานยนต์ทีชะลอตวั ประกอบกบัราคาเฉลียในสินค้าสว่นใหญ่ของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยเดิมลดลงตามสภาวะราคาตลาดโลกของวตัถดุิบทียงัคงปรับตวัลง 

 
ทงันียอดขายสว่นใหญ่ของบริษัทยอ่ยแหง่ใหมม่าจากยอดขายกลุม่สนิค้าประเภท ทองแดง อลมูิเนียม ในขณะที

ยอดขายและบริษัทและบริษัทยอ่ยเดิมจะเป็นยอดขายทีสว่นใหญ่มาจากกลุม่สนิค้าแสตนเลส 

รายไดต้ามกลุ่มผลติภณัฑ์

ผลติภัณฑ์กลุ่ม
เหล็กอืนๆ

8%

ผลติภัณฑ์กลุ่ม
อโลหะ
21%

ผลติภัณฑ์กลุ่ม
เหล็กสเตนเลส 

71%

 
 

รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวดประจําปี
สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.33 ของรายได้
รวมจากการขายและบริการ ทงันีสดัสว่นทีเพิมขึนมาจากยอดขายในประเทศเป็นผลการสง่ออกไปต่างประเทศทีลดลงของ
การสง่ออกสนิค้าประเภททอ่ไอเสยีของบริษัทยอ่ย และ ยอดขายในประเทศทีเพิมเติมจากยอดขายของบริษัทยอ่ยรายใหม ่

 
 
 
 
 
 
 

 



 แบบ 56-1 สําหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2557  

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) สว่นที 3 หน้า 107 

รายไดต้ามกลุ่มอตุสาหกรรม

รา้นคา้ส่ง 
16%

การส่งออก
1%

อุตสาหกรรม
เครอืงใชไ้ฟฟ้าในบา้น 

18%

อุตสาหกรรมยานยนต ์
33%

อุตสาหกรรมกอ่สรา้ง 
22%

อุตสาหกรรมคอมพวิเตอร ์
4%

อุตสาหกรรมอาหาร 
4%

อืน ๆ
2%

 
  1.2  รายได้อืน 

รายได้อืน ได้แก่ รายได้จากดอกเบียรับ กําไรจากการขายทรัพย์สนิ รายได้จากการขายเศษเหลก็ สาํหรับงวด
ประจําปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 จํานวน 35.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.8 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน
ตามลาํดบั ทงันีการลดลงเนืองจากไมม่กีารการรับรู้กําไรจากการตอ่รองราคาซือในบริษัทยอ่ยรายใหมปี่ปัจจบุนัขณะทีมี
กําไรดงักลา่วในปีก่อนจํานวน 14.50 ล้านบาทจากการปรับปรุงย้อนหลงัจากการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินเรือง 
Deferred Tax 

 
รายได้อืนทีสาํคญั คือ รายได้จากการขายเศษเหลก็ ซงึมีทีมาจากการทีบริษัทและบริษัทยอ่ยนําวตัถดุิบประเภท

แผน่สตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแถบ มาผา่นกระบวนการแปรรูปตา่งๆ ตามคาํสงัของลกูค้า เช่น การตดัตามความ
กว้าง ยาว ตามทีลกูค้ากําหนด และมีเศษทีเหลอืจากการแปรรูปดงักลา่ว โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยนําเศษทีเหลอืดงักลา่วไป
จําหนา่ย และบนัทกึบญัชีเป็นรายได้อืน    
 
  1.3  ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากต้นทนุวตัถดุิบประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น 
และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึงทางบริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สเตนเลสประเภทต่างๆ โดยในงวด
ประจําปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายจํานวน 2,987.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 88.00 ของรายได้รวม เมือเปรียบเทียบงวดประจําปีสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 ทีมีต้นทนุขายจํานวน 2,542.06 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.36 ของรายได้รวม บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายทีเพิมขึนในอตัราร้อยละ 17.5 
ในขณะทีรายได้จากการขายและบริการทีเพิมขนึในอตัราร้อยละ 16.2 เมือเทียบกบัปีก่อนหน้า  
 

  1.4  ค่าใช้จ่ายในการขาย 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารทีสาํคญัประกอบด้วยคา่ใช้จา่ยพนกังานขาย คา่ขนสง่ คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริม

การขาย โดยงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมคีา่ใช้จ่ายในการขาย จํานวน 69.51 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมคีา่ใช้จา่ยในการขายจํานวน 63.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราทีเพิมขนึร้อย
ละ 9.8 ทงันีคา่ใช้จ่ายทีเพิมขนึ สาเหตสุาํคญัเนืองมาจากการรวมคา่ใช้จา่ยเต็มปีในการขายของบริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่ ซงึมี
คา่ใช้จา่ยสว่นนีในปีก่อนหน้าเพียงสองเดือน 
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สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้รวมสาํหรับงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 เทา่กบัร้อยละ 2.05 

ลดลงเลก็น้อยเมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายตอ่รายได้รวม คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 
2.15  

 
  1.5  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีสําคัญประกอบด้วยค่าใช้จ่ายผู้ บริหาร และ ค่าใช้จ่ายพนักงานแผนกต่างๆ
นอกเหนือจากฝ่ายขาย คา่เช่าสาํนกังาน และ คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการตา่งๆ โดยงวดประจําปี สินสดุวนัที 31 มีนาคม 
2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 105.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมี
คา่ใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 83.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิมขนึร้อยละ 26.0 ทงันีสาเหตสุาํคญัเนืองมาจากการรวม
คา่ใช้จ่ายในการบริหารเต็มปีของบริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่ซงึมีคา่ใช้จ่ายสว่นนีในปีก่อนหน้าเพียงสองเดือน 

 
 คา่ใช้จา่ยในการบริหารคิดเป็นสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมสาํหรับงวดประจําปีสนิสดุวนัที 31 

มีนาคม 2557 เทา่กบัร้อยละ 3.12 เพิมขนึเมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้
รวม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.86 

 
  1.6  กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงนิได้ และกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในงวดประจําปี สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบีย
จ่ายและภาษีเงินได้จํานวน 232.11 ล้านบาทเมือหกัคา่ใช้จา่ยทางการเงินจํานวน 16.59 ล้านบาท และภาษีเงินได้จํานวน 
42.01 ล้านบาท และสว่นแบง่กําไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยจํานวน 25.95 ล้านบาท เมือรวมกบัสว่นแบง่
กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจํานวน 1.09 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลกําไรสทุธิ 148.65 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลกําไรก่อนดอกเบียจา่ยและภาษีเงินได้จํานวน 254.20 ล้านบาท และมกํีาไรสทุธิ 
165.90 ล้านบาท โดยกําไรสทุธิลดลงร้อยละ 10.4 
 
 1.7  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ในเดือน เมษายน 2552 บริษัทได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จํากดัโดยมีเงิน
ลงทนุในหุ้นสามญัในสดัสว่นร้อยละ 49  และสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทรับรู้สว่นแบง่กําไรในงบการเงิน
รวมตามวธีิสว่นได้เสยีจํานวน 1.09 ล้านบาท และ 2.11 ล้านบาท ตามลาํดบั ทงันีสว่นแบง่กําไรทีลดลงเนืองได้มีการลด
อตัราคา่บริการของบริษัทร่วมตงัแตเ่ดือน 1 เมษายน 2556 และ ยอดขายทีชะลอตวัของบริษัทยอ่ยรายผู้ผลติทอ่ไอเสยีใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ 

 
 1.8  ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
              ในงวดประจําปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีภาษีเงินได้ จํานวน 42.01 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอตัราเพิมขึนร้อยละ 47.6 ทงันีแม้ว่าบริษัทได้รับประโยชน์จากผลจากการปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี
ปัจจบุนัทีอตัราใหมร้่อยละ 20 จากเดิมร้อยละ 23 ในปีก่อนหน้า แตปั่จจบุนับริษัทยอ่ยรายผู้ผลติทอ่ไอเสยียานยนต์ได้สินสดุ
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทย่อยจึงมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเกิดขึนในปีบญัชี
ปัจจุบนั นอกจากนียงัมีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิมเติมจากบริษัทย่อยแห่งใหม่ซึงเป็นสว่นหนึงของงบการเงินรวมในปี
บญัชีปัจจบุนั 
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 1.9  ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 
เมือวนัที 1 ตุลาคม 2553 บริษัทใหญ่มีการขายเงินลงทนุบริษัทย่อยให้แก่พนัธมิตรธุรกิจจากญีปุ่ น Mory 

Industrial Inc, จึงมีการรับรู้สว่นแบง่ของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อยจากผลกําไรสทุธิในบริษัทย่อยตามสดัสว่นการถือ
หุ้น สําหรับปีบญัชีปัจจุบนัสินสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 สว่นแบ่งกําไรสําหรับผู้มีสว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจในบริษัทย่อย 
เป็นจํานวนเงิน 25.95 ล้านบาท ลดลงจากสว่นแบง่กําไรจากปีก่อนหน้าจํานวน 18.05 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 41.0 ทงันี
สว่นแบง่กําไรทีลดลงเกิดจากยอดขายและกําไรทีชะลอตวัของบริษัทยอ่ยผู้ผลติทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 
 
  1.10  ความสามารถในการทาํกาํไร 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัรากําไรขนัต้นสาํหรับงวดประจําปีสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 เท่ากบัร้อยละ 11.06 
เพิมขึนเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทีมีอัตรากําไรขันต้นร้อยละ 12.02 สาเหตุหลกัทีอัตรากําไรขันต้นลดลง
เนืองจากยอดขายทีลดลงในกลุม่สินค้าท่อไอเสียในอตุสาหกรรมยานยนต์ซึงเป็นสินค้าทีมีอตัรากําไรขนัต้นทีสงูกว่าสินค้า
อืนๆ 

  
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัรากําไรสทุธิในสว่นของผู้ ถือหุ้นในบริษัทใหญ่หรับงวดประจําปีสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 

2557 เทา่กบักําไรร้อยละ 4.38 เปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนทีมีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 5.64 กําไรสทุธิทีลดลงเป็น
ผลมาจากกําไรขนัต้นทีลดลงและคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารทีเพิมขนึดงักลา่วข้างต้น 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
 

 

 
* - ปรับปรุงใหมจ่ากการใช้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหมเ่รืองภาษีเงินได้ 

 

งบการเงนิรวม ณ วนัท ี31 มนีาคม 2557 
ณ วนัท ี31 มนีาคม 

2556  
    จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % 
สนิทรพัย ์     
สนิทรพัยห์มุนเวยีน     
  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  63.94 2.78%  87.28 3.55% 
 เงนิลงทนุชวัคราว  5.00  0.22% 70.51 2.87% 
  ลกูหนกีารคา้และลกูหนอีนื  758.19  33.00% 855.39 34.77% 
  สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ  831.65  36.20% 896.04 36.43% 
  สนิทรัพยห์มนุเวยีนอนื  7.64  0.34% 6.66 0.27% 
  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน   1,666.42  72.54% 1,915.88 77.89% 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน     
 เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม  7.44  0.32% 11.25 0.46% 
 เงนิลงทนุระยะยาว  3.01  0.13% 3.21 0.13% 
 เงนิลงทนุระยะยาวอนื  -  - 5.00 0.20% 
  ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธ ิ  549.01  23.90% 447.90 18.21% 
  สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน – สทุธ ิ  0.35  0.02% 0.48 0.02% 
  เงนิฝากสถาบนัการเงนิซงึมขีอ้จํากดัในการใช ้  46.00  2.00% 46.00 1.87% 
 สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี*  21.80  0.95% 26.99 1.09% 
  สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอนื  3.34  0.14% 3.17 0.13% 
         รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน  630.95  27.46% 544.00 22.11% 
รวมสนิทรพัย ์  2,297.37 100.00% 2,459.88 100.00% 
หนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้     
หนสีนิหมุนเวยีน     
  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ  273.37 11.90%  469.90 19.10% 
  เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื  499.23  21.73% 531.50 21.61% 

  
เจา้หนตีามสญัญาเชา่ทางการเงนิทถีงึกําหนดชําระภายใน
หนงึปี  7.59  0.33% 4.35 0.18% 

  ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจา่ย  17.00  0.74% 25.11 1.02% 
  หนสีนิหมนุเวยีนอนื  12.76  0.56% 8.44 0.34% 
   รวมหนสีนิหมุนเวยีน  809.95  35.26% 1,039.30 42.25% 
หนสีนิไมห่มุนเวยีน     
 เจา้หนตีามสญัญาเชา่ทางการเงนิ  7.52  0.32% 8.03 0.32% 
  สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน  27.96  1.22% 25.33 1.03% 
        รวมหนสีนิไมห่มุนเวยีน   35.48  1.54% 33.36 1.35% 
รวมหนสีนิ  845.43  36.80% 1,072.66 43.60% 
สว่นของผูถ้อืหุน้     

  
ทนุเรอืนหุน้ 

383.00  383.00  ทนุจดทะเบยีน 
  ทนุทอีอกและเรยีกชาํระแลว้ 383.00 16.67% 383.00 15.57% 
     สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 519.67 22.62% 519.67 21.13% 
  กําไรสะสม     
  จัดสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย  48.49  2.11% 38.05 1.55% 
     สว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิท  318.93  13.88% 272.85 11.09% 

  
    สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุของบรษัิท 
    ยอ่ย  181.85  7.92% 173.65 7.06% 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  1,451.94  63.20% 1,387.22 56.40% 
รวมหนสีนิและสว่นของผูถ้อืหุน้  2,297.37 100.00% 2,459.88 100.00% 



 แบบ 56-1 สําหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2557  

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) สว่นที 3 หน้า 111 

2. ฐานะทางการเงนิ 
 
 2.1   สินทรัพย์ 

 
 สาํหรับมลูคา่ทรัพย์สนิสนิสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 
2,297.37 ล้านบาท และ 2,459.88 ล้านบาท ตามลาํดบั ทรัพย์สนิลดลงจํานวน 162.51 ล้านบาท เนืองมาจากการลดลงของ
ลกูหนีการค้าและสินค้าคงเหลือ บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจรซึง
ประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป ผลิต และจําหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลส และ บริษัทย่อยรายใหม่เป็นผู้ จําหน่ายโลหะและ
อโลหะ ดังนนั สินทรัพย์ทีสําคญัส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปสินค้าคงเหลือ ลกูหนีการค้า และทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยมี
รายละเอียดดงันี 
 
 1.1  สินค้าคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ-สทุธิ 
จํานวน 831.65 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 36.20 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 896.04 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 36.43 
ของสนิทรัพย์รวม) สนิค้าคงเหลอืทีลดลงมาจากการจดัซือในประเทศทีมากขนึจึงทําให้สามารถหมนุเวียนสนิค้าได้เร็วขนึ 
 
 1.2 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีการค้าและ
ลกูหนีอืน จํานวน 758.19 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 33.00 ของสินทรัพย์รวม) และจํานวน 855.39 ล้านบาท (สดัสว่นร้อย
ละ 34.77 ของสนิทรัพย์รวม) ตามลาํดบั ลกูหนีทีลดลงมากจากยอดขายทีลดลงในงวดสามเดือนลา่สดุจากการชะลอตวัของ
ยอดขายตามสภาวะชะลอตวัของลกูค้าในอตุสาหกรรมหลกัโดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 
               1.3   ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและสิงติดตัง เครืองจักร 
และอปุกรณ์ เครืองตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้าง โดย 31 มีนาคม 2557 และ 2556 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ จํานวน 549.01 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 23.90 ของสินทรัพย์รวม) 
และจํานวน 447.90 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 18.21 ของสนิทรัพย์รวม) ตามลาํดบั ทงันีมลูคา่ทีเพิมขนึสว่นใหญ่มาจากการ
ลงทนุการก่อสร้างอาคารโรงงานใหมแ่ละการปรับปรุงอปุกรณ์สว่นประกอบโรงงานเพือสนบัสนนุการผลติ 
 
              1.4   เงินฝากสถาบนัการเงินซึงมีข้อจํากัดในการใช้ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 จํานวน 46.00 ล้านบาท 
(สดัสว่นร้อยละ 2.00 และ ร้อยละ 1.87 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั) สว่นใหญ่เป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินของบริษัทยอ่ย
รายใหมเ่พือเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 
 
              1.5   ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 จํานวน 21.80 ล้านบาท และ จํานวน 
26.99 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 0.95 และ ร้อยละ 1.09 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั) ทงันีเนืองจากบริษัทและบริษัทยอ่ยได้
ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรืองภาษีเงินได้นิติบคุคลในปีปัจจุบนั และ ได้ทําการปรับปรุงยอดใหม่ของ
งบการเงินปีก่อนหน้าทีนํามาเปรียบเทียบ บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับรู้ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิมขึนมาตรฐาน
รายงานทางการเงินใหม ่
 
  
 
 



 แบบ 56-1 สําหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2557  

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) สว่นที 3 หน้า 112 

 2.2   หนีสิน 
  
 หนีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีจํานวน 845.43 ล้านบาท และ 
1,072.66 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีการลดลงของหนีสินทีสําคญั ได้แก่ และเจ้าหนีการค้า เงินกู้ ยืมระยะสนั และ เงิน
กู้ทรัสต์รีซีท 

 
 2.3   ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจํานวน 1,451.94 ล้านบาท เพิมขึนจากสว่นของผู้

ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 จํานวน 1,387.22 ล้านบาท สาเหตสุําคญัเนืองจากผลกําไรสทุธิเบ็ดเสร็จจํานวน 148.65 
ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 109.68 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจํานวน 181.85 ล้านบาทจากแบ่ง
สว่นกําไรและมลูคา่หุ้นทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทยอ่ย  

 
         ด้านสดัส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 และ 2556 เท่ากบั 0.58 เท่า และ 0.77 เท่า 

ตามลาํดบั 
 

 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
รายละเอยีด ณ 31 ม.ีค. 2557 ณ 31 ม.ีค. 2556 

กระแสเงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 376.45 180.29 
กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ -85.17 -52.81 
กระแสเงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ -314.69 -94.07 
ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนทมีตีอ่
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 0.07 0.02 
กระแสเงนิสดสทุธเิพมิขนึ (ลดลง) สทุธ ิ -23.34 33.43 

 
 
 

3.  กระแสเงนิสด 
 

งวดประจําปีสนิสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 376.45 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดทีเพิมขนึจากผลประกอบการจํานวน 259.91 ล้านบาท โดยรวมกระแส
เงินสดเต็มปีจากบริษัทยอ่ยรายใหม ่ และเพิมขนึจากการเปลยีนแปลงของเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ จํานวน 116.53 ล้านบาท 
ทงันีเงินทนุหมนุเวยีนทีเพิมขนึสทุธิสว่นใหญ่มาจากลกูหนี และ สนิค้าคงเหลอื เนืองจากยอดขายทีลดลง นอกจากนีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทนุสทุธิลดลงจํานวน 85.17 ล้านบาท โดยมีสว่นหนงึเป็นเงินสดรับสว่นใหญ่มาจากการจําหนา่ยเงิน
ลงทนุระยะสนัและเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจํานวน 70.97 ล้านบาท และ 5.11 ล้านบาทตามลาํดบั ในขณะทีมีรายจา่ย
ลงทนุใหมจํ่านวน –166.18 ล้านบาท โดยเป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานใหมแ่ละการปรับปรุงอปุกรณ์สว่นประกอบโรงงาน
เพือสนบัสนนุการผลติ ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินมยีอดจดัหาสทุธิ -314.68 ล้านบาทโดยสว่นใหญ่เป็นการชําระคืนเงินกู้
ระยะสนั และ เจ้าหนีทรัสต์รีซีท โดยรวมบริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิลดลงในงวดประจําปีจํานวน -23.34 ล้าน
บาท 
 
 


