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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

13.1 งบการเงนิ 
 
 งวดการบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาหนึง่ปีของบริษัทและบริษัทยอ่ย เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 เมษายน และสิน้สดุใน
วนัท่ี 31 มีนาคม ของทกุปี  
 
 สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับปีบญัชี  2558, 2559 และ 2560 

 
 (ก) สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี  

 
สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
  

 ผู้สอบบญัชี นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3516 บริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและได้แสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข  
      ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และ
เฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
  

 ผู้สอบบญัชี นางสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและได้แสดงความเห็นแบบไมม่เีง่ือนไข  
      ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และ
เฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
  

 ผู้สอบบญัชี นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4496 บริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและได้แสดงความเห็นแบบไมม่เีง่ือนไข  
      ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และ
เฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 
   (ข) ตารางสรุปงบการเงิน  

 
  ตารางแสดงรายการงบดลุ งบก าไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา ส าหรับปีบญัชี 
2558, 2559 และ 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 



 แบบ 56-1 ส าหรับปีสิน้สุด 31 มีนาคม 2560  

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) สว่นท่ี 3 หน้า 91 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบดลุ 

ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 
      (หน่วย: พนับาท) 

   งบตรวจสอบ  
   สิน้สุด 31 มีนาคม  
  ปีบัญช ี2558*** ปีบัญช ี2559 ปีบัญช ี2560 
  จ านวนเงนิ  %  จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ  %  

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134,807 5.63  177,643 8.01  237,452 10.45  
 เงินลงทนุชัว่คราว 20,030 0.84 4,504 0.20 21,352 0.94 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  778,523   32.49  762,173   34.37  679,827   29.93  
 สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ 823,799   34.39  664,352   29.96  792,709   34.90  
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 7,906     0.33  4,973     0.23  5,713     0.25  

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,765,065  73.68 1,613,645  72.77 1,737,053  76.47 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม         8,132   0.34         9,330   0.42         10,990   0.48  

 เงินลงทนุระยะยาว 3,084 0.13 3,160 0.14 2,730 0.12 

 เงินลงทนุระยะยาวอื่น - - - - - - 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 545,456   22.77  519,217   23.42  448,518   19.75  

 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 573 0.02  433 0.02  762 0.03  

 
เงินฝากสถาบนัการเงินซึง่มีข้อจ ากดั
ในการใช้ 46,000     1.92  46,500     2.10  45,980    2.03  

 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี*** 18,665 0.78 21,494 0.97 21,601 0.95 
 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น  8,534    0.36 3,630    0.16 3,828    0.17 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 630,444 26.32 603,764 27.23 534,409 23.53 
รวมสินทรัพย์ 2,395,509  100.00  2,217,409  100.00  2,271,462  100.00  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน 378,845  15.81 252,953  11.41 53,563  2.36 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  435,811   18.20  362,818   16.36  531,894   23.42  

 
เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

4,852     0.20  3,480     0.16  1,168     0.05  

 ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย        15,542      0.65        15,167      0.68        29,492      1.30 
 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 12,914     0.54 13,052     0.59 8,233     0.36 

 รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 847,964 35.40  647,470 29.20  624,350 27.49  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
 เจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน 4,648   0.19  1,168   0.05  -   -  

 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 22,662 0.95 30,018 1.36 31,069 1.36 

 หนีส้นิไม่หมนุเวียนอื่น 1     -  1     -  1     -  

 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 27,311 1.14  31,187 1.41  31,070 1.36  
 หนีสิ้นรวม  875,275 36.54  678,657 30.61  655,420 28.85  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทนุเรือนหุ้น       
 ทนุจดทะเบยีน  383,000   383,000   383,000   
 ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว  383,000   15.99  383,000   17.27  383,000   16.86  
 สว่นเกินมลูค่าหุ้น 519,673 21.69  519,673 23.44  519,673 22.88  
 ก าไรสะสม             

 
จดัสรรแล้ว-ส ารองตาม
กฎหมาย  57,707     2.41  65,300     2.94  72,600     3.20  

 ที่ยงัไม่ได้จดัสรร *** 367,016   15.32  376,513   16.98  440,806   19.39  

 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้
ถือหุ้น (101) - (25) - (455) - 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย*** 192,939 8.05 194,291 8.76 200,418 8.82 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,520,234 63.46  1,538,752 69.39  1,616,042 71.15  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,395,509 100.00  2,217,409 100.00  2,271,462 100.00  
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบก าไรขาดทนุ 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 

(หน่วย: พนับาท) 
 

     งบตรวจสอบ  

     สิน้สุด 31 มีนาคม  

    ปีบัญชี 2558*** ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

    จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

รายได้             

  
รายได้จากการขายและ
บริการ 3,372,451 98.72 3,176,851 99.06 3,199,817 99.19 

  รายได้อ่ืน 43,721 1.28 30,169 0.94 26,230 0.81 

รวมรายได้ 3,416,172 100 3,207,020 100 3,226,047 100 

ค่าใช้จ่าย           

  ต้นทนุขายและบริการ 3,026,194 88.58 2,858,660 89.13 2,773,596 85.97 

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 76,300 2.23 75,202 2.34 67,990 2.11 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*** 100,961 2.96 99,324 3.10 104,795 3.25 

รวมค่าใช้จ่าย 3,203,455 93.77 3,033,186 94.58 2,946,381 91.33 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัดอกเบีย้จ่ายและภาษี
เงินได้ 212,717 6.23 173,834 5.42 279,666 5.42 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -18,378 -0.54 -14,912 -0.46 -8,015 -0.46 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินในลงทนุในบริษัทร่วม 692 0.02 1,199 0.04 1,659 0.04 

ภาษีเงินได้*** -39,521 -1.16 -33,404 -1.04 -54,317 -1.04 

สว่นแบง่ก าไรของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย*** -23,588 -0.69 -29,022 -0.90 -42,429 -0.90 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 131,922 3.86 97,695 3.05 176,564 3.05 

มูลค่าท่ีตราไว้ (บาท) 1   1   1   
ก าไรสุทธิต่อหุ้น – Weighted average 

(บาท) 0.34   0.26   0.46   

***ปรับปรุงงบการเงินส าหรับปี เม.ย.2557-มี.ค.2558 จากการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานซึง่ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการ
ก าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทันทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในปีปัจจบุนั ในขณะที่เดิมบริษัทได้บนัทกึไว้ในงบก าไรขาดทุน 
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 
   (หน่วย: พนับาท) 

          งบตรวจสอบ   

          สิน้สุด 31 มีนาคม   

         ปีบัญชี 2558***   ปีบัญชี 2559   ปีบัญชี 2560 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน       
  ก าไรสทุธิก่อนภาษี 195,031 160,120 273,310 
  รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) สทุธิเป็นเงินสทุธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน:       
   ค่าเสือ่มราคา 88,267 91,622 82,743 
   ค่าตดัจ าหน่าย 136 140 162 

   ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) -997 6,440 749 
   ค่าเผ่ือสนิค้าเสือ่มสภาพ (โอนกลบั) -9,310 2,660 -1,901 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว - - - 
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายที่ดิน อาคาร อปุกรณ์และเงินลงทนุ -1,014 -1,221 -3,992 

   ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงในการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงินลงทนุระยะสัน้ -30 -4 -25 
   การเปลีย่นแปลงในส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน*** 2,440 3,319 4,241 
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไม่เกิดขึน้ 2 -159 -359 
   สว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม -692 -1,199 -1,659 
   ดอกเบีย้รับ -978 -896 -842 
   เงินปันผลรับ -207 -200 -177 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 17,040 13,636 6,702 

  ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้ินจากการด าเนินงาน 289,688 274,258 358,952 
  สนิทรัพย์จากการด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง       
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น -19,364 9,880 81,627 

   สนิค้าคงเหลอื  17,166 156,787 -126,455 
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น -271 2,933 -741 
   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น -5,195 4,904 -198 
  หนีส้นิจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น -63,804 -72,392 169,592 
  เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน - -1,118 -131 
   หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 156 138 -4,819 

  เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 218,376 375,390 477,827 
   จ่ายดอกเบีย้ -16,655 -13,978 -6,937 
   จ่ายภาษีเงินได้ -39,384 -35,576 -40,711 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 162,337 325,836 430,179 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน       

  เงินฝากสถาบนัการเงินซึง่มีข้อจ ากดัในการใช้เพิ่มขึน้ - -500 520 

  เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน -82,928 -65,474 -13,671 

  ดอกเบีย้รับ 1,006 913 830 

  เงินปันผลรับ 207 200 177 

  เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุชัว่คราว -20,000 -4,500 -22,900 

  เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะสัน้ 5,000 20,118 6,100 

  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,031 1,224 5,104 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -95,684 -48,019 -23,840 

กระแสเงนิสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน       

  เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 105,482 -125,892 -199,390 

  เงินสดจ่ายเจ้าหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน -7,774 -4,852 -3,480 

  เงินปันผลจ่าย -93,486 -105,401 -143,720 

  เงินสดรับจากการเพิ่มทนุในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นสว่นน้อยที่ไม่มีอ านาจควบคมุบริษัทยอ่ย - 1,250 - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 4,222 -234,895 -346,590 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด -9 -86 -60 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ -70,866 42,836 59,809 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 63,941 134,807 177,643 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี  134,807 177,643 237,452 
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

อตัราสว่นทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 

 
   งบตรวจสอบ  

   สิน้สุด 31 มีนาคม  

  ปี 2558*** ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)    

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)            2.08            2.49            2.78 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)            1.08             1.45             1.47  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า)             0.20             0.44             0.68  

 อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า - รวม (เท่า)             4.27             4.01             4.30 

 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย - รวม (วนั)                84                 90                 84  

 อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ - (เท่า)     6.28     6.26     6.43 

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย -(วนั)                57                58                56 

 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)             4.41             4.65             4.94 

 ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)                82                 77                 73  

 Cash Cycle (วนั)               60                70                67  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)    

 อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  10.27% 10.02% 13.32% 

 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 5.01% 4.52% 7.92% 

 อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร (%) 96.06% 226.80% 169.74% 

 อตัราก าไรสทุธิ  (%)  3.86% 3.05% 5.47% 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 10.16% 7.31% 12.79% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)    

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.62% 4.24% 7.87% 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 40.24% 35.56% 53.59% 

 อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)            1.46             1.39             1.44  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)    

 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า)             0.58              0.44              0.41  

 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า)            13.11           26.86           68.88 

 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) (เท่า)              0.92             1.91             2.73 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 60.97% 94.09% 73.75% 

     
***ปรับปรุงงบการเงินส าหรับปี เม.ย.2557-มี.ค.2558 จากการบงัคบัใช้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังานซึ่งก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไร
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีปัจจบุนั ในขณะที่เดิมบริษัทได้บนัทกึไว้ในงบก าไรขาดทุน 
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13.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

 (ก) ผลการด าเนินงาน 
 
  บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร การ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป และจ าหนา่ยสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผน่ ผลติ
และจ าหนา่ยทอ่ สเตนเลส แปรรูปและจ าหนา่ยเหลก็ชบุสงักะสีและเหลก็เคลอืบสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ และให้บริการด้าน
การตดั เจาะ ขดัผิว สเตนเลสและเหลก็ตามความต้องการของลกูค้า สเตนเลสเป็นโลหะท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ต้านทาน
การสกึกร่อน และท าความสะอาดได้ง่าย ผลติภณัฑ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยน าไปใช้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น 
อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อตุสาหกรรม
อาหาร เป็นต้น บริษัทก่อตัง้และประกอบธุรกิจในปี 2532 ตอ่มาได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย 3 บริษัทและบริษัทร่วม 1 บริษัท 
ประกอบด้วย 

 
(1) วนัท่ี 14 เดือนตลุาคม 2547 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั (บริษัทถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 99.99) เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยทอ่สเตนเลสส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสยี
รถยนต์ ทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ บริษัทยอ่ยดงักลา่วมีผลประกอบการเชิงพาณิชย์ในปีบญัชี 2550 ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 1 
ตลุาคม 2553 บริษัทใหญ่มีการขายเงินลงทนุบริษัทยอ่ยให้แก่พนัธมิตรธุรกิจจากญ่ีปุ่ น Mory Industrial Inc.จากประเทศ
ญ่ีปุ่ นในสดัสว่นร้อยละ 40.00 ท าให้บริษัทมีสดัสว่นถือหุ้นลดลงเหลอืร้อยละ 59.99  

 
(2) วนัท่ี 2 เดือนมิถนุายน 2548 บริษัทได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยรายบริษัท ดี-สเตนเลส จ ากดั (บริษัทถือหุ้นใน

สดัสว่นร้อยละ 99.93) ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท ตอ่มาเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท สเตนเลสทางเลอืก จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ บริษัทยอ่ยดงักลา่วมีผลประกอบการเชิงพาณิชย์ในปีบญัชี 2549 และเมื่อ
วนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือบริษัทเป็น บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั และได้เพิม่ทนุจด
ทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยเรียกช าระแล้ว 5.5 ล้านบบาท และ มีสดัสว่นถือหุ้นลดลงเหลอืร้อยละ 74.99 และ นกัธุรกิจ
จากประเทศสงิคโปร์หนึง่ทา่นถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00  โดยการเพิ่มทนุมวีตัถปุระสงค์เพื่อขยายธุรกิจเข้าสูผ่ลติภณัฑ์
ประเภทอลมูิเนียมในตลาดใหม ่ 

 

(3) บริษัท โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัทร่วมจดัตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ ากดัเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2552 มี
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.00 และ Mory Industries, Inc. ถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ 49.00 เช่นกัน เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ด าเนินกิจการด้านนายหน้า ด้านการขายและ
การตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศให้กบับริษัทผู้ ถือหุ้นใหญ่และบริษัทในกลุ่ม 

 
(4) เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2556 บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จ ากดั ( ณ วนัท่ี 1 

เมษายน 2557 ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั) ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ซึง่เป็นตวัแทนจ าหนา่ย
ประเภท ทองแดง อลมูเินียมและสเตนเลส 
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  ผลประกอบการงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิในสว่น
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จ านวน 176.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 78.86 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 80.7 โดยยอดขายเปลีย่นแปลง
เลก็น้อยแตก่ าไรสทุธิเพิ่มขึน้เมื่อเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีผลก าไรสทุธิ 97.70 ล้านบาท ก าไรสทุธิที่
เพิ่มขึน้เนื่องจากภาพรวมการจดัการพฒันากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารต้นทนุในสว่นที่ยงัขาดประสิทธภาพ 
และ ยอดขายและก าไรขัน้ต้นของกลุม่ทอ่ไอเสยีที่เพิ่มขึน้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 
2559 ถึง 2560 ยงัอยูใ่นลกัษณะคอ่ยๆฟืน้ตวัจากแรงหนนุจากมาตรการการลงทนุในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐเช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เก่ียวกบัเครือข่ายคมนาคมทางถนนและทางราง ซึ่งช่วยหนนุให้เกิด
การบริโภคและการลงทนุจากภภาคเอกชนท่ีขยายตวั และการทอ่งเที่ยวก็ยงัเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญัของเศรษฐกิจไทย 

 
ทัง้นีก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 105.84 ล้านบาท ในขณะท่ีมีคา่ใช้จ่ายจากภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 20.92 

ล้านบาท และ คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง 6.89 ล้านบาท ในขณะท่ีมีสว่นแบง่ก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อย
เพิ่มขึน้จ านวน 13.41 ล้านบาทในปีปัจจบุนั 
 

  ผลประกอบการงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิในสว่น
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จ านวน 97.70 ล้านบาท ลดลง 34.22 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 25.9 โดยยอดขายและก าไรสทุธิ
ลดลงเมื่อเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีผลก าไรสทุธิ 131.92 ล้านบาท ทัง้นีเ้นืองเศรษฐกิจในปีปัจจุบนัก็
ยงัคงฟืน้ตวัอยา่งออ่นแรง แม้วา่จะมีแรงสนบัสนนุจากการใช้จ่ายของภาครัฐ การใช้จ่ายภาคเอกชนที่สว่นหนึ่งได้รับผลบวก
จากปัจจยักระตุ้น และภาคการทอ่งเที่ยวที่ฟืน้ตวัดี  แต่การสง่ออกสินค้ายงัหดตวัจากผลของการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน
และอาเซียน และราคาน า้มันที่ต ่าในตลาดโลกมีผลกดดันราคาสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออกหลายชนิด ภาคการผลิตใน
ภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุภาคเอกชนยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไรก็ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะตอ่ไป 
คาดวา่นา่จะมีภาพเป็นบวกจากมาตรการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเข้าสูฐ่านรากและการกระตุ้นการลงทนุใหม่ๆผ่านการ
ให้สทิธิประโยชน์ตา่งๆ ตลอดจนการเร่งการใช้จา่ยเม็ดเงินภายใต้งบประมาณและโครงการลงทนุขนาดใหญ่ตา่งๆของภาครัฐ 

 
ทัง้นีก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ลดลง 38.89 ล้านบาท ในขณะท่ีมีค่าใช้จ่ายจากภาษีเงินได้ลดลง 6.12 ล้าน

บาท และ ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 3.47 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนแบ่งก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
เพิ่มขึน้จ านวน 5.43 ล้านบาทในปีปัจจบุนั 
 

  ผลประกอบการงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิในสว่น
ของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จ านวน 131.92 ล้านบาท ลดลง 16.73 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 11.3 โดยยอดขายเพิ่มขึน้เลก็น้อย
แตม่ีก าไรสทุธิลดลงเมื่อเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีผลก าไรสทุธิ 148.65 ล้านบาท ในสว่นก าไรสทุธิที่
ลดลงมีสาเหตหุลกัเนื่องจากก าไรขัน้ต้นที่ชะลอตวัสภาวะการแข่งขนัที่เพิ่มขึน้และการต่อรองราคาเพื่อควบคมุต้นทนุของ
ผู้ผลติตา่งๆที่มากขึน้ขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยงัไมฟื่น้ตวัและการใช้จา่ยภายประเทศยงัฟืน้ตวัอยา่งค่อยเป็นคอ่ยไป 
ถึงแม้ราคาน า้มนัในประเทศจะปรับลดลงในระยะหลงัแตภ่าระหนีค้รัวเรือนก็ยงัอยูใ่นระดบัสงูจึงท าให้การบริโภคในประเทศ
ออ่นแอตาม ทัง้นีแ้รงกระตุ้นจากรายจ่ายภาครัฐก็ยงัไมเ่ห็นผล ประกอบกบัความต้องการสนิค้าจากตา่งประเทศในประเทศที่
เป็นคูค้่าหลกัของประเทศไทยก็ยงัอยู่ในภาะอ่อนแอ ภาคอตุสาหกรรมการผลิตหลกัซึ่งเป็นลกูค้าหลกัของบริษัทและบริษัท
ย่อยเช่น ยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือการก่อสร้างก็ยงัคงได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ยงัไม่ฟืน้ตวัจากตลาดทัง้ใน
และต่างประเทศและมีการควบคมุต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ทัง้นีก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ลดลง 
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19.39 ล้านบาท ในขณะท่ีมีคา่ใช้จ่ายจากภาษีเงินได้ลดลงเลก็น้อย คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 1.79 ล้านบาท และมีสว่น
แบง่ก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยลดลงเลก็น้อยจ านวน 2.36 ล้านบาทในปีปัจจบุนั 
 

    
  รายได้  
  รายได้ส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและ
บริการจ านวน 3,199.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 
3,176.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยในอตัราร้อยละ 0.7 ทัง้นีย้อดขายที่เพิม่ขึน้เกิดจากน า้หนกัขายโดยรวมเพิ่มขนึในแทบทกุ
กลุม่สนิค้า แม้วา่ราคาขายโดยเฉลยีจะลดลงในแทบทกุกลุม่สนิค้าเมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวของปีก่อน 
  

ทัง้นีย้อดขายสว่นใหญ่ของบริษัทมาจากกลุม่สินค้าแสตนเลส ทองแดง อลมูิเนียม ในขณะท่่ียอดขายสว่นใหญ่
ของบริษัทยอ่ยมาจากยอดขายกลุม่สนิค้าโลหะประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลมูิเนียม โดยเป็นการขาย
ให้กบักลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆโดยสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟฟา้ และ ก่อสร้าง 

 
รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวดประจ าปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.20 ของรายได้
รวมจากการขายและบริการ 
 

  

 รายได้ส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขาย
และบริการจ านวน 3,176.85 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีม่ีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 
3,372.45 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 5.8 ทัง้นีย้อดขายทีล่ดลงเกิดจากน า้หนกัขายลดลงในกลุม่สนิค้าสเตนเลสเกรด
ตา่งๆประเภทม้วนและแผน่ จากการชะลอตวัของภาคการผลติในอตุสาหกรรมลกูค้าต่างๆที่ผา่นมาในปีนีเ้ปรียบเทยีบกบัปี
ก่อนหน้า และประกอบกบัราคาตลาดโลกของวตัถดุิบประเภทสเตเลสที่ยงัคงลดลงตอ่เนื่องในระหวา่งปีและต ่ากวา่งวดเวลา
เดียวของปีก่อน 

  
ทัง้นีย้อดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากกลุ่มสินค้าแสตนเลส ทองแดง อลมูิเนียม ในขณะที่ยอดขาย

สว่นใหญ่ของบริษัทย่อยมาจากยอดขายกลุ่มสินค้าโลหะประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลมูิเนียม โดย
เป็นการขายให้กบักลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆโดยสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟฟา้ และ ก่อสร้าง 

 
รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวด

ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.45 
ของรายได้รวมจากการขายและบริการ 

 
 รายได้ส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย

และบริการจ านวน 3,372.45 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 
3,358.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 0.4 โดยมียอดขายเพิ่มขึน้ในแทบทกุกลุม่สินค้าหลกั ยกเว้นยอดขายของสินค้า
ในกลุม่ทอ่ไอเสียลดลงตามอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ยงัคงไม่ฟืน้ตวั  และ ยอดขายในกลุม่สินค้าทองแดงที่ลดลงจากน า้หนกั
ขายและราคาตลาดในระหว่างปีลดลง ทัง้นีส้ินค้าในกลุม่โลหะและอโลหะมีสดัสว่นยอดขายประมาณร้อยละ 78.00 และ 
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ร้อยละ 22.00 จากยอดขายและบริการรวมตามล าดบั ซึง่ยอดขายสว่นใหญ่ของบริษัทย่อยมาจากยอดขายกลุม่สินค้าโลหะ
ประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลมูิเนียม โดยเป็นการขายให้กบักลุม่อตุสาหกรรมต่างๆโดยสว่นใหญ่เป็น
อตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟฟา้ และ ก่อสร้าง ทัง้นีร้ายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยสว่นใหญ่เป็นรายได้
จากการขายในประเทศ โดยในงวดประจ าปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายใน
ประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.11 ของรายได้รวมจากการขายและบริการ 
 

  

   
             
นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทยอ่ย มีรายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่น ดงันี ้

  (1) รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการตดั เจาะ ขดัผิว ป๊ัมกลม พบัขึน้รูป ผลติภณัฑ์ 
สเตนเลส ส าหรับปีบญัชี 2558  2559 และ 2560  จ านวน 4.99 ล้านบาท  3.72 ล้านบาท และ จ านวน 2.61 ล้านบาท
ตามล าดบั 

  (2) รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายเศษเหลก็ ส าหรับปีบญัชี 2558 ปี
บญัชี 2559 และ ปีบญัชี 2560 จ านวน 43.72 ล้านบาท 30.17 ล้านบาท และ จ านวน 26.23 ล้านบาท ตามล าดบั 
รายละเอียดดงันี ้ 

 
รายได้อื่น ปีบัญชี 2558 ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

ดอกเบีย้รับ 0.98 0.89 0.84 
เงินปันผลรับ 0.21 0.20 0.18 
รายได้จากการขายเศษเหลก็ 37.85 26.60 21.20 
ก าไรจากการขายทรัพย์สนิ 1.04   1.14   3.97 
รายได้อื่นๆ 3.64 1.34 0.04 

รวมรายได้อื่น 43.72 30.17 26.23 
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 จะเห็นได้วา่รายได้อื่นท่ีส าคญั คือ รายได้จากการขายเศษสเตนเลส ซึง่มีที่มาจากการท่ีบริษัทและ
บริษัทยอ่ยน าวตัถดุิบประเภทแผน่สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแถบ มาผา่นกระบวนการแปรรูปตา่งๆ ตามค าสัง่ของ
ลกูค้า เช่น การตดัตามความกว้าง ยาว ตามที่ลกูค้าก าหนด และมีเศษที่เหลอืจากการแปรรูปดงักลา่ว โดยบริษัทและบริษัท
ยอ่ยน าเศษที่เหลอืดงักลา่วไปจ าหนา่ย และบนัทกึบญัชีเป็นรายได้อื่น   

   รายได้รวมของบริษัทจ านวน 3,416.17  ล้านบาท จ านวน 3,207.01 ล้านบาท และ จ านวน 
3,226.05 ล้านบาทในปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 และปีบญัชี 2560 ตามล าดบั  
 

  ต้นทนุขายและบริการ  
 

   ส าหรับปีบญัชี 2558  ปีบญัชี 2559 และปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและบริการ
จ านวน 3,026.19 ล้านบาท 2,858.66 ล้านบาท และ  2,773.60  ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 88.58 
ร้อยละ 89.14 และร้อยละ 85.98 ของรายได้รวม ตามล าดบั ต้นทุนขายและบริการส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมา
จากต้นทุนวตัถุดิบประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึ่งทางบริษัทและบริษัทย่อยได้
น ามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์สเตนเลสประเภทตา่งๆ   

 

 ในปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายที่ลดลงในอตัราร้อยละ 3.0 โดยลดลงในอตัราที่
น้อยกวา่ในขณะท่ีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  

 
 ในปีบญัชี 2559  บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายและบริการในสดัสว่นที่ลดลงในอตัรา 5.5% เมื่อ

เทียบกบัปีบญัชี 2558 โดยลดลงในอตัราที่น้อยกวา่เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายและบริการที่ลดลงในอตัรา 5.8 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า  

 
 ในปีบญัชี 2558  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและบริการในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ในอตัรา 1.3% เมื่อ

เทียบกบัปีบญัชี 2557 ในขณะที่รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึน้ในอตัรา 0.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึ่งมากกว่า
เลก็น้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สาเหตมุาจากเศรษฐกิจที่คอ่ยข้างฟืน้ตวัช้า  

 
  

ต้นทนุขายและบริการประกอบด้วย (1) คา่วตัถดุิบ คดิเป็นร้อยละ 91.41 – 92.82 ของต้นทนุขายและ
บริการทัง้หมด (2) เงินเดือนและคา่แรง ประมาณร้อยละ 2.06 – 2.78 ของต้นทนุขายและบริการทัง้หมด (3) คา่เสือ่มราคา 
คิดเป็นร้อยละ 1.46 – 2.92 ของต้นทนุขายและบริการทัง้หมด และ (4) คา่ใช้จา่ยในการผลติอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.87 – 
3.66 ของต้นทนุขายและบริการทัง้หมด รายละเอียดดงันี ้

 
(อตัราสว่นร้อยละ) 

รายละเอียด 
 

ปีบัญชี 2558 ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 

วตัถดุิบ 92.82 91.49 91.41 

เงินเดือนและคา่แรง 2.06 2.72 2.78 

คา่เสื่อมราคา 1.46 2.92 2.69 

คา่ใช้จา่ยในการผลิตอื่นๆ 3.66 2.87 3.13 

รวมต้นทนุขายและบริการ 100.00 100.00 100.00 
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 คา่ใช้จา่ยในการขาย 

   
  ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส าคญัประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายพนกังานขาย ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการขาย จ านวน 
67.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 75.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราที่
ลดลงร้อยละ 9.6 ทัง้นีค้า่ใช้จ่ายสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จา่ยด้านพนกังานและการจดัสง่สนิค้าตามปกติ สว่นของคา่ใช้จ่ายในการ
ขายในปีปัจจบุนัท่ีลดลงโดยเปรียบเทียบเนื่องจากในปีก่อนหน้ามีการส ารองหนีส้งสยัจะสญู ในขณะที่ในปีปัจจุบนัมีภาระที่
ต้องส ารองเพิ่มเติมเพียงเลก็น้อย  สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้จากการขายและบริการส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เทา่กบัร้อยละ 2.12 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่สดัสว่นค่าใช้จ่ายในการขาย
ตอ่รายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.37 

 
   
  ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส าคญัประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายพนกังานขาย ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 
75.20 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 76.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราที่
ลดลงร้อยละ 1.4 ทัง้นีค้่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการควบคมุค่าใช้จ่ายในการขายในขณะที่ยอดขายหดตวัลงเล็กน้อยในปี
ปัจจุบนั แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านพนกังานจะปรับขึน้ตามปกติในปีปัจจุบนั  สดัสว่นค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขาย
และบริการส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2559 เท่ากบัร้อยละ 2.34 เพิ่มขึน้เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนที่สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.23  

 
  ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ที่ส าคัญประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานขาย ค่าขนส่ง  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย จ านวน 76.30 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 69.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.8 
ทัง้นีค้า่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้เนื่องจากคา่ใช้จ่ายด้านพนกังานท่ีปรับขึน้ตามปกติในปีปัจจบุนั และ ประกอบกบับริษัทยอ่ยรายหนึ่ง
บนัทึกลดค่าใช้จ่ายจ านวน 3.24 ล้านบาทจากรายการหนีส้งสยัจะสญูที่เคยบนัทึกไว้ในอดีตเนื่องจากสามารถติดตามหนี ้
จากลกูหนีค้้างช าระรายหนึง่ได้ในไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้จากการขายและบริการ
ส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เทา่กบัร้อยละ 2.23 เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อนที่สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.05  

 
  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
โดยงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 คา่ใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคญัประกอบด้วยค่าใช้จ่ายผู้บริหาร 

และ คา่ใช้จ่ายพนกังานแผนกตา่งๆนอกเหนือจากฝ่ายขาย คา่เช่าส านกังาน และ คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ  บริษัทและ
บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 104.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจ านวน 99.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5  

 คา่ใช้จา่ยในการบริหารคิดเป็นสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 เทา่กบัร้อยละ 3.25 เพิ่มขึน้เลก็น้อยเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนท่ีสดัสว่นค่าใช้จา่ยในการ
บริหารตอ่รายได้รวม คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.10 
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ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคญัประกอบด้วยค่าใช้จ่ายผู้บริหาร 

และ คา่ใช้จ่ายพนกังานแผนกตา่งๆนอกเหนือจากฝ่ายขาย คา่เช่าส านกังาน และ คา่ใช้จ่ายในการบริหารจัดการตา่งๆ บริษัท
และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 99.32 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารจ านวน 100.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1.6 ทัง้นีค้า่ใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการควบคมุค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร   ซึง่คา่ใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 
31 มีนาคม 2559 เทา่กบัร้อยละ 3.10 เพิ่มขึน้เลก็น้อยเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่สดัสว่นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารตอ่รายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.96  

 
  ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคญั

ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายผู้บริหาร และ คา่ใช้จ่ายพนกังานแผนกตา่งๆนอกเหนือจากฝ่ายขาย คา่เช่าส านกังาน และ ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการต่างๆ จ านวน 100.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จ านวน 105.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงเลก็น้อยร้อยละ 4.57 ทัง้นี ้สาเหตหุลกัเนื่องจากในงวดสามเดือนแรกของปี
ก่อนหน้าบริษัทและบริษัทยอ่ยได้บนัทกึคา่ใช้จ่ายจากการขาดทนุอตัราแลกเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ตกลง
อย่างรุนแรงในขณะนัน้  ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมส าหรับงวดประจ าปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เทา่กบัร้อยละ 2.96 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการ
ขายตอ่รายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.12  

   
 
  ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ และก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

  
     ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรจากการด าเนินงานก่อน

ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้จ านวน 279.67 ล้านบาทเมื่อหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 8.02 ล้านบาท ภาษีเงินได้จ านวน 
54.32 ล้านบาท และสว่นแบง่ก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยจ านวน 42.43 ล้านบาท เมื่อรวมกบัสว่นแบง่
ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 1.66 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ 176.56 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนที่มีผลก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้จ านวน 
173.83 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 97.70 ล้านบาท โดยก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 80.7 

 
ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มนีาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรจากการด าเนินงานกอ่น

ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้จ านวน 173.83 ล้านบาทเมื่อหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 14.91 ล้านบาท และภาษีเงินได้
จ านวน 33.40 ล้านบาท และสว่นแบง่ก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยจ านวน 29.02 ล้านบาท เมื่อรวมกบัสว่น
แบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 1.20 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิ 97.70 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีผลก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้จ านวน 212.72 ล้านบาท และมกี าไรสทุธิ 
131.92 ล้านบาท โดยก าไรสทุธิลดลงร้อยละ 25.9 

 
ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มนีาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรจากการด าเนินงานกอ่น

ดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้จ านวน 212.72 ล้านบาทเมื่อหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 18.38 ล้านบาท และภาษีเงินได้
จ านวน 39.52 ล้านบาท และสว่นแบง่ก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยจ านวน 23.59 ล้านบาท เมื่อรวมกบัสว่น
แบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 0.69 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิ 131.92 ล้านบาท 
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เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีผลก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้จ านวน 232.11 ล้านบาท และมกี าไรสทุธิ 
148.65 ล้านบาท โดยก าไรสทุธิลดลงร้อยละ 11.3 

 
 ความสามารถในการท าก าไร 

   
  จากผลการด าเนินงานท่ีกลา่วมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงอตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 และปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราก าไรขัน้ต้น 
เทา่กบัร้อยละ 10.27 ร้อยละ 10.02 และร้อยละ 13.32 ตามล าดบั   

   
  อตัราก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 และปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัท

ยอ่ยมีอตัราก าไรจากการด าเนินงาน เทา่กบัร้อยละ 5.01 ร้อยละ 4.52 และร้อยละ 7.92 ตามล าดบั  
   
  อตัราก าไรสทุธิส าหรับปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 และปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัรา

ก าไรสทุธิ เทา่กบัร้อยละ 3.86 ร้อยละ 3.05 และร้อยละ 5.47 ตามล าดบั  
 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
 

  เมื่อพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นส าหรับปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 อตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 10.16 ร้อยละ 7.31 และร้อยละ 12.79 ตามล าดบั  
 

  การจา่ยเงินปันผล 
 
  ส าหรับผลการด าเนินงานของปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิจ านวน 176.56 ล้าน

บาท โดย เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2559 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 2/2560 ได้มีมติเหน็ชอบให้เสนอตอ่ที่ประชมุ
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 ใน อตัราหุ้นละ 0.34 บาท และตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที ่4/2559 เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 
2559 ได้อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 53.62 
ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ ได้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้วเมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559 ดงันัน้ คงเหลอืเงินปันผลจ่ายใน
อตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 76.60 ล้านบาท 

 
  ส าหรับผลการด าเนินงานของปีบญัชี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิจ านวน 97.70 ล้าน

บาท โดย เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 2/2559 ได้มีมติเหน็ชอบให้เสนอตอ่ที่ประชมุ
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 ใน อตัราหุ้นละ 0.24 บาท และตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 
2558 ได้อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 38.30 
ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ ได้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้วเมือ่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 ดงันัน้ คงเหลอืเงินปันผลจ่ายใน
อตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 53.62 ล้านบาท 
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ส าหรับผลการด าเนินงานของปีบญัชี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิจ านวน 131.92 ล้าน
บาท โดย เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 2/2558 ได้มีมติเหน็ชอบให้เสนอตอ่ที่ประชมุ
สามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 ใน อตัราหุ้นละ 0.21 บาท และตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2557 ได้อนมุตัิการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 42 ล้าน
บาท ซึง่บริษัทฯ ได้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วแล้วเมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม 2557 ดงันัน้ คงเหลอืเงินปันผลจ่ายในอตัรา
หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 38.30 ล้านบาท  

 
 (ข) ฐานะทางการเงนิ 

 
 สนิทรัพย์ 

 
 ส าหรับปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 และ ปีบญัชี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 2,395.50 ล้านบาท 2,217.40 ล้านบาท และ จ านวน 2,271.46 ล้านบาท ตามล าดบั เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร ซึง่ประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป ผลติ 
และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลส และ บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่เป็นผู้จ าหนา่ยโลหะและอโลหะ ดงันัน้ สนิทรัพย์ที่ส าคญัสว่นใหญ่
จะอยูใ่นรูปสนิค้าคงเหลอื ลกูหนีก้ารค้า และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
  (1) เงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 ปีบญัชี 2559 และปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัท
ยอ่ย มีจ านวน 20.03 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 0.83 ของสนิทรัพย์รวม) เป็นเงินลงทนุในกองทนุเปิดบวัหลวงธนทวีประเภท
กองทนุรวมซึง่เน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่ออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน และจ านวน 4.50 ล้านบาท (สดัสว่น
ร้อยละ 0.20 ของสนิทรัพย์รวม) เป็นเงินลงทนุในกองทนุเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนีซ้ึง่เน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่
ออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกสาร และจ านวน 21.35 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 0.94 ขอสินทรัพย์รวม) เป็น
เงินลงทนุในกองทนุเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนีป้ระเภทกองทนุรวมตราสารหนีซ้ึง่เน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่ออก
หรือค า้ประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนและเงินลงทนุในกองทนุเปิดบวัหลวงธนทวีประเภทกองทนุรวมซึ่งเน้นลงทนุใน
ตราสารหนีท้ี่ออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน  
   
   (2) สนิค้าคงเหลอื  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ปีบญัชี 2559 และ ปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย
มีสินค้าคงเหลือ-สทุธิ จ านวน 823.80 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 34.39 ของสินทรัพย์รวม) และจ านวน 664.35 ล้านบาท 
(สัดส่วนร้อยละ 29.96 ของสินทรัพย์รวม) และจ านวน 792.71 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 34.90 ของสินทรัพย์รวม) 
ตามล าดบั สนิค้าคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สนิค้าคงเหลอืในรอบปัจจบุนัเพิ่มขึน้ ตามแนวโน้มยอดขายที่เพิ่มขึน้ใน
ระยะปัจจบุนั 

 
  (3)  ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ - บริษัทอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ปีบญัชี 2559 และ ปีบญัชี 2560 
บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าบริษัทอื่น - สทุธิ จ านวน  778.52 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 32.50 ของสินทรัพย์รวม) 
และจ านวน 762.17 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 34.37 ของสินทรัพย์รวม) และจ านวน 679.83 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 
29.93 ของสินทรัพย์รวม)ตามล าดบั ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ - บริษัทอื่น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ลดลงเล็กน้อยจากเนื่องจาก
ยอดขายในรอบสามเดือนปัจจบุนัซึง่ปกติจะต ่ากวา่ยอดขายไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 
  (4)  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ได้แก่ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งติดตัง้ เคร่ืองจักร
และอปุกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้าง โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 ปี
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บญัชี 2559 และ ปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ จ านวน 545.46 ล้านบาท (สดัสว่น
ร้อยละ 22.77 ของสินทรัพย์รวม)  และจ านวน 447.90 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 18.21 ของสินทรัพย์รวม) และจ านวน 
448.52 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 19.75 ของสนิทรัพย์รวม)ตามล าดบั ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้มี
การลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 
  (5) เงินฝากสถาบนัการเงินซึง่มข้ีอจ ากดัในการใช้ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 
จ านวน 46.00 ล้านบาท และจ านวน 46.50 ล้านบาท และจ านวน 45.98 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 1.92, ร้อยละ 2.10 และ 
ร้อยละ 2.03 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั) สว่นใหญ่เป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินขอบบริษัทและของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 
 
 (6) ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี โดย ณ 31 มีนาคม 2558 , 2559 และ 2560 จ านวน 
18.67 ล้านบาท  จ านวน 21.49 ล้านบาท  และ จ านวน 21.60 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 0.78 ร้อยละ 0.97 และ ร้อยละ 
0.95 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั) ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เร่ืองภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2558 และ ได้ท าการปรับปรุงยอดใหม่ของงบการเงินปีก่อนหน้าที่น ามาเปรียบเทียบ บริษัท
และบริษัทยอ่ยได้รับรู้ทรัพย์สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพิ่มขึน้มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ 
   
 (7) สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมี
สนิทรัพย์หมนุเวียน จ านวน 1,765.06 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 73.68 ของสนิทรัพย์รวม) และจ านวน 1,613.64 ล้านบาท 
(สดัสว่นร้อยละ 72.77 ของสนิทรัพย์รวม) และจ านวน 1,737.05  ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 76.47 ของสนิทรัพย์รวม) 
ตามล าดบั โดยสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 เป็นสดัสว่นเพิม่ขึน้จากขนาดของสนิทรัพย์รวม 

 
ความสามารถในการบริหารสนิทรัพย์  

 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ  
2560  โดยมียอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นดงักลา่ว แยกตามอายหุนีท้ี่คงค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระดงันี  ้

(หน่วย: พนับาท) 
ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั ณ 31 มี.ค. 2558 ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 580,573 591,612 541,556 
ค้างช าระ    

ไมเ่กิน 3 เดือน 195,416 164,110 136,623 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน  - 1,284 1,059 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,230 9,782 98 
มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป  21,205  18,874  24,616 

รวม 799,424 785,662 703,952 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (21,292) (24,045) (24,794) 

ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ – บริษัทอ่ืน  778,132 761,617 679,158 

ลกูหนีอ่ื้น    
             ลกูหนีอ่ื้นสทุธิ – บริษัทอ่ืน 320 502 619 
             ดอกเบีย้ค้างรับ 71 54 50 

  รวมลกูหนีอ่ื้น 391 556 669 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 778,523 762,173 679,827 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ - บริษัท
ที่เก่ียวข้องกนัคงเหลอื 

 
 โดยเฉลีย่บริษัทและบริษัทยอ่ยจะให้เครดิตกบัลกูหนีก้ารค้าประมาณ 84 - 90 วนั และส าหรับปีบญัชี  
2558 ปีบญัชี 2559 และ ปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 84 วนั 90 วนั และ 84 วนั ตามล าดบั 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายที่จะจดัเก็บหนีต้ามก าหนดระยะเวลาที่วางไว้ 

 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บ
เงินลกูหนีไ้มไ่ด้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลุกูหนี ้โดยกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  
2558, 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีก้ารค้า – บริษัทอื่น จ านวน 21.29 ล้าน
บาท 24.04 ล้านบาท และ 24.79 ล้านบาท ตามล าดบั โดยได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีก้ารค้า ดงันี ้ 
                         (1) ลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระมากกวา่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในสดัสว่นร้อยละ 20  
                         (2) ลกูหนีท้ี่ค้างช าระมากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดอืน ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในสดัสว่นร้อยละ 50  
                         (3) ลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระมากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในสดัสว่นร้อยละ 100  

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิค้าคงเหลอื – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 จ านวน  

823.80 ล้านบาท และ 664.35 ล้านบาท และ 797.71 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

(หน่วย: พนับาท) 
สินค้าคงเหลือ ณ 31 มี.ค. 2558 ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 

วตัถดุิบ 359,794 264,603 386,197 
สินค้าส าเร็จรูป 486,748  426,145  435,983  

สินค้าระหวา่งทาง 10,029  9,923  1,878  
วสัดสุิน้เปลือง 21,753 20,866 23,934 

รวม 878,324 721,537 847,992 
หกั คา่เผ่ือสินค้าเสื่อมคณุภาพ (54,525)  (57,185)  (55,283)  

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 823,799 664,352 792,709  
 

 ส าหรับปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 และ ปีบญัชี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีระยะเวลาขายสนิค้า
เฉลีย่ 57 วนั 58 วนั และ 56 วนั ตามล าดบั ทัง้นี ้ บริษัทและบริษัทยอ่ยได้น าระบบหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain 
Management) มาใช้ ซึง่สง่ผลให้วางแผนการจดัซือ้วตัถดุิบได้ตามเวลาทีต้่องการ และหมนุเวยีนสินค้าอยา่งรวดเร็วเพื่อ
ปอ้งกนัผลกระทบจากความเสีย่งเร่ืองราคาวตัถดุิบและสามารถรักษาปริมาณสนิค้าคงเหลอืในระดบัท่ีเหมาะสมเพียง
พอท่ีจะสง่มอบให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามก าหนดเวลา โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายตัง้คา่เผ่ือสนิค้าเสือ่มคณุภาพโดย
พิจารณาจากสนิค้าทีเ่สยีหาย เก็บไว้นาน ล้าสมยั และมลูคา่สนิค้าที่ลดลง 

 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ถาวร แสดงตามมลูคา่
บญัชีรายละเอียดดงันี ้
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 (หน่วย: บาท) 
รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2558 ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 

ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดนิ 140,446 140,446 140,446 
อาคารและสิ่งติดตัง้ 136,092 161,468 150,204 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 150,804 183,148 133,338 
เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ส านกังาน 3,582 2,825 2,196 
ยานพาหนะ 31,670 28,065 20,696 
งานระหวา่งก่อสร้าง 82,862 3,265 1,638 

รวม 545,456 519,217 448,518 
 
 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จ านวนหนึง่ซึง่ตดัคา่เสือ่มราคาหมดแล้วแต่
ยงัใช้งานอยู ่ราคาทนุของสนิทรัพย์ดงักลา่วมีจ านวนประมาณ 725 ล้านบาท ในปีบญัชี 2559 มจี านวนประมาณ 571 ล้าน
บาท และในปีบญัชี 2558 มีจ านวนประมาณ 466 ล้านบาท 
 
 การลงทนุ 

เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั มมีติ
ให้เพิ่มทนุจดทะเบยีนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น10 ล้านบาท (หุ้น
สามญั 100,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 90,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท และเรียกช าระแล้วหุ้นละ 50 บาท โดยบริษัทยอ่ยได้จดทะเบยีนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 4 
มกราคม 2559 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯได้ลงทนุเพิ่มในบริษัทยอ่ยดงักลา่วจ านวน 65,002 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เรียกช าระแล้วหุ้นละ 50 บาท คดิเป็นจ านวนเงิน 3.25 ล้านบาท มีผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯเปลีย่นแปลงจากเดมิ
ในสดัสว่นการถือหุ้น 100% คงเหลอืสดัสว่นการถือหุ้น 75% 

เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จ ากัด 
("NSCM") จ านวน 2.3 ล้านหุ้น     ในราคาหุ้นละ 107.37 บาท รวมเป็นเงินทัง้หมด 246.96 ล้านบาท ท าให้บริษัทถือหุ้นใน 
NSCM คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทัง้นีบ้ริษัทฯเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 320 ล้านบาท (หุ้นสามญั 320 ล้านหุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจ านวน 383 ล้านบาท (หุ้นสามญั 383 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้น
สามญั 63 ล้านหุ้น มลูค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 63 ล้านหุ้น
ดงักล่าว ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของ NSCM เพื่อช าระค่าซือ้เงินลงทุนในหุ้นสามญัของ NSCM โดยบริษัทฯและ NSCM ได้
ด าเนินการดงักลา่วแล้ว และบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2556 

เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2557 บริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จ ากดั ได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือและที่อยูต่ามที่
จดทะเบยีนของบริษัทฯ เป็นช่ือ บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั  
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 สภาพคลอ่ง 
(หน่วย: พนับาท) 

รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2558 ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 

กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 162,337 325,836 430,179 

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (95,684) (48,018) (23,840) 

กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,223 (234,895) (346,590) 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
ที่มีตอ่เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

(9) (86) 60 

กระแสเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 70,866 42,837 59,809 

 
ส าหรับประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มา

จากกิจกรรมด าเนินงาน 430.18 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึน้จากผลประกอบการจ านวน 311.30 ล้านบาท และ
จากเงินทนุหมนุเวียนสทุธิจ านวน 118.88 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าก็เพิ่มขึน้จาการสัง่ซือ้
วตัถดุิบ   ในสว่นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุมียอดสทุธิจ านวน -23.84 ล้านบาท โดยไมม่ีธุรกรรมด้านการลงทนุท่ีมี
นยัส าคญั   ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดจัดหาสุทธิ -346.59 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นน ากระแสเงินสดจาการ
ด าเนินการมาจ่ายคืนเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมสทุธิจ านวน -199.39 ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผลจ านวน -
143.72 ล้านบาท โดยรวมบริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 59.81 ล้านบาท 

 
ส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิ

ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 325.84 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึน้จากผลประกอบการจ านวน 223.59 ล้าน
บาท และจากเงินทุนหมุนเวียนสทุธิจ านวน 102.25 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้า สินค้า
คงเหลือ และเจ้าหนีก้ารค้า ในสว่นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุมียอดสทุธิจ านวน -48.02 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่
เป็นการซือ้เคร่ืองรีดทอ่และเคร่ืองขดัทอ่ และการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สนบัสนนุการผลิต รวมเป็นจ านวน -64.25 
ล้านบาท แตไ่ด้รับเงินจากการขายเงินลงทนุระยะสัน้จ านวน 20.12 ล้านบาท  ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินมียอดจดัหาสทุธิ 
-234.89 ล้านบาทโดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายคืนเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมสทุธิจ านวน -125.89 ล้านบาท 
และ มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน -105.40 ล้านบาท โดยรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 42.84 ล้าน
บาท 

 
งวดปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรม

ด าเนินงาน 162.34 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึน้จากผลประกอบการจ านวน 235.65 ล้านบาท แตล่ดลงจากการ
ใช้กับเงินทุนหมุนเวียนสทุธิจ านวน -71.31 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้า และ การจ่ายช าระ
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นๆ ในสว่นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุมียอดสทุธิจ านวน -95.68 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่
เป็นรายจ่ายลงทนุในการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ที่ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และการปรับปรุงอปุกรณ์สว่นประกอบต่างๆ
ของโรงงานเพื่อสนบัสนุนการผลิต ในสว่นของกิจกรรมจดัหาเงินมียอดจัดหาสทุธิ 4.22 ล้านบาทโดยสว่นใหญ่เป็นการจัด
หากเงินจากการใช้เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมสทุธิจ านวน 105.48 ล้านบาทของบริษัทใหญ่เพื่อช าระเจ้าหนี ้
บริษัท และ มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน -93.49 ล้านบาท โดยรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ในรอบปี
จ านวน 70.87 ล้านบาท 
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 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งส าหรับปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 และ ปีบญัชี 2560 เทา่กบั 2.08 เทา่ 2.49 
เทา่ และ 2.78 เทา่ ตามล าดบั โดยทีอ่ตัราสว่นสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้จากผลประกอบก าไรสทุธิซึง่ประกอบด้วยทรัพย์สนิ
หมนุเวยีนมลูคา่มากกวา่หนีส้นิหมนุเวยีนประมาณร้อยละ 35.94 สนิทรัพย์หมนุเวียนที่ส าคญัของบริษัท ได้แก่ เงินสดและ
เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทนุชัว่คราว เงินลงทนุระยะยาว ลกูหนี ้และสนิค้าคงเหลอื  ในขณะที่หนีส้นิหมนุเวียนที่ส าคญั
ของบริษัท แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร และ เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วส าหรับปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 และปีบญัชี 2560 เทา่กบั 1.08 เทา่ 
1.45 เทา่ และ 1.47 เทา่ ตามล าดบั  
  
 ปีบญัชี  2558 ปีบญัชี 2559 และปีบญัชี 2560 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 84 วนั 90 วนั และ 84 วนั โดย
มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 57 วนั 58 วนั และ 56 วนั และมีระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย 82 วนั 77 วนั และ 76 วนั สง่ผลให้ 
Cash Cycle มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ปีบญัชี2558 เทา่กบั 60 วนั ปีบญัชี 2559 เทา่กบั 70 วนั และในปีบญัชี 2560 เทา่กบั 67 วนั 
ตามล าดบั ทัง้นี ้สบืเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยได้น าระบบหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) มาใช้ ซึง่สง่ผล
ให้วางแผนการจัดซือ้วตัถดุิบได้ตามเวลาที่ต้องการ และการบริหารสินค้าให้หมุนเวียนอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถรักษา
ปริมาณสนิค้าคงเหลอืในระดบัที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสง่มอบให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามก าหนดเวลา ระยะเวลาช าระเก็บหนี ้
เฉลีย่ได้เร็วขึน้เลก็น้อย  สบืเนื่องบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ปรับเปลีย่นเง่ือนไขในการขายให้เครดิตลดลง หรือขายเงินสด  จาก
ในปีปัจจบุนัสภาวะเศรษฐกิจที่ยงัด าเนินไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปโดยที่ภาครัฐยงัคงเป็นตวัน า  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการ
วางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้าโดยน าระบบการจดัการห่วงโซ่อปุทาน หรือ Supply Chain Management มาใช้ ท าให้มี
การประมาณการยอดการสัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัตา่งๆลว่งหน้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพและจากการด าเนินงานของบริษัทในอดีต
ที่ผ่านมา และระยะเวลาการช าระหนีแ้ก่ผู้ ขายสินค้าได้ลดลงเล็กน้อย  เพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยตาม
ตลาดโลกและควบคมุต้นทนุสนิค้าให้ถกูลง   สง่ผลให้ cash cycle เพิ่มขึน้น่ืองจากปริมาณวตัถดุิบที่หมนุเวียนได้เร็วขึน้ มา
จากการจดัซือ้ในประเทศที่มากขึน้ 
 
 แหลง่ที่มาของทนุ 

 
 หนีส้นิ 
 หนีส้นิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 มจี านวน 875.27 
ล้านบาท และ 678.65 ล้านบาท และ 655.42 ล้านบาท ตามล าดบั โดยหนีส้นิท่ีส าคญั ได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท  

 
 วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชี เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท
และเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 378.85 ล้านบาท และ 252.95 ล้านบาท และ 53.56 ล้านบาท ตามล าดบั  
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รายละเอียดเงินกู้ยมืของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 
 

ประเภทหนีสิ้น 
อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิรวม 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 4.25 - 4.35 3.60 - 3.75 3.55 100,000 50,000 5,000 
เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 3.70 - 4.65 2.75 - 3.68 3.50 - 3.75 278,845 202,953 48,563 

รวม    378,845 252,953 53,563 

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารและเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทนีค้ า้ประกนัโดย
การจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบนที่ดินนัน้ หน่วยในอาคารชุด เคร่ืองจักรและบญัชีเงินฝากประจ าของบริษัทฯและ
บริษัทยอ่ย และค า้ประกนัโดยบริษัทฯ 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558, 2559 และ 2560 สว่นของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจ านวน 1,520.23 
ล้านบาท และ 1,538.75 ล้านบาท และ  1,616.04 ล้านบาท ตามล าดบั 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ส่วนของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจ านวน 1,616.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 จ านวน 1,538.75 ล้านบาท จากผลก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 
221.01 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 143.72 ล้านบาท ทัง้นีส้ว่นของผู้ ถือของบริษัทและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของ
บริษัทยอ่ยมีมลูคา่คงเหลอืจ านวน 1,415.62 และ จ านวน 200.42 ล้านบาท ตามล าดบั  ด้านสดัสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เทา่กบั 0.41 เทา่ และ 0.44 เทา่ ตามล าดบั  

  
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 ส่วนของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจ านวน 1,538.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้

เลก็น้อยจากสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จ านวน 1,520.23 ล้านบาท แม้วา่จะมีผลก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
ปีจ านวน 122.67 ล้านบาท แต่ก็มีการจ่ายเงินปันผลรวมจ านวน 105.40 ล้านบาทส าหรับผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย 
และ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นีส้ว่นของผู้ ถือของบริษัทและผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทย่อยมีมลูค่าคงเหลือจ านวน 1,344.46 
และ จ านวน 194.29 ล้านบาท ตามล าดบั  ด้านสดัสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่  31 มีนาคม 2559 และ 2558 
เทา่กบั 0.44 เทา่ และ 0.58 เทา่ ตามล าดบั โดยลดลงเนื่องจากการช าระคืนเจ้าหนีก้ารค้า และ เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจ านวน 1,520.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จากสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 จ านวน 1,451.94 ล้านบาท สาเหตสุ าคญัเนื่องจากผลก าไรสทุธิเบ็ดเสร็จ
จ านวน 161.78 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 93.49 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยจ านวน 192.94 ล้าน
บาทจากแบ่งสว่นก าไรและมลูค่าหุ้นทนุของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในบริษัทย่อย ด้านสดัสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2558 และ 2557 เทา่กบั 0.58 เทา่ และ 0.58 เทา่ ตามล าดบั 
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ความเหมาะสมของโครงสร้างทนุ 
 

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้งวดปีบญัชี 2558 สิน้งวดปีบญัชี 2559 และสิน้งวดปีบญัชี 
2560 เทา่กบั 0.58 เทา่ 0.44 เทา่ และ 0.41 เทา่ ตามล าดบั 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยด าเนินธุรกิจแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร ซึง่ประกอบด้วยการจดัหา 
แปรรูป ผลติ และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลส โลหะและอโลหะของบริษัทยอ่ยรายใหม ่สนิทรัพย์ที่ส าคญัสว่นใหญ่จะอยูใ่น
รูปสนิค้าคงเหลอื ลกูหนีก้ารค้า และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  โดยมีสดัสว่นสนิทรัพย์หมนุเวยีน และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
ตอ่สนิทรัพย์รวมดงันี ้

 
 

รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2558 ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 
 ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 
ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 
ล้านบาท % ต่อ 

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,765.06 73.68  1,613.64 72.77  1,737.05 76.47  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 630.44 26.32  603.76 27.23  534.41 23.53  

สินทรัพย์รวม 2,395.50 100.00 2,217.40 100.00 2,271.46 100.00 

  
 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยจดัหาแหลง่เงินทนุให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการสนิทรัพย์ โดยแหลง่เงินทนุ
สว่นใหญ่จะอยูใ่นรูปหนีส้นิหมนุเวียน สว่นของผู้ ถือหุ้น และหนีส้นิไมห่มนุเวยีน รายละเอยีดดงันี ้

 
รายละเอียด ณ 31 มี.ค. 2558 ณ 31 มี.ค. 2559 ณ 31 มี.ค. 2560 

 ล้านบาท % ต่อ 
สินทรัพย์รวม 

ล้านบาท % ต่อ 
สินทรัพย์รวม 

ล้านบาท % ต่อ 
สินทรัพย์รวม 

หนีส้ินหมนุเวียน 847.96 35.40 647.47 29.20 624.35 27.49 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 27.31 1.14 31.18 1.14 31.07 1.36 

รวมหนีส้ิน 875.27 36.54 678.65 30.61 655.42 28.85 

ทนุช าระแล้ว 383.00 15.99 383.00 17.27 383.00 16.86 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,520.23 63.46 1,538.75 69.39 1,616.04 71.15 

 
 ภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 
   บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ท าสญัญาเชา่ที่เก่ียวข้องกบัการเช่าพืน้ท่ีในอาคารส านกังาน โดย ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 บริษัทมีภาระผกูพนัในการจ่ายคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ดงักลา่วจ านวน 7.59 ล้านบาท ในปีบญัชี 2559 จ านวน 
1.19 ล้านบาท และในปีบญัชี 2558 จ านวน 4.04 ล้านบาท 
    
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาให้ความชว่ยเหลอืทาง
เทคนิค และสญัญาบริการอื่นเป็นจ านวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท ในปีบญัชี 2559 จ านวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท และ
ในปีบญัชี 2558 จ านวนเงินประมาณ  6.40 ล้านบาท  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสว่นของเงินลงทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระในบริษัท
ยอ่ยแหง่หนึง่เป็นจ านวนเงิน 3.25 ล้านบาท ในปีบญัชี 2559 จ านวนเงิน 3.25 ล้านบาท (2558: ไมม่ี) 
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          ปัจจยัและอิทธิพลที่อาจมีผลตอ่การด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยได้รับแรงหนนุจากมาตรการ

การลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เก่ียวกับเครือข่าย
คมนาคมทางถนนและทางราง ซึง่ช่วยหนนุให้เกิดการบริโภคและการลงทนุจากภภาคเอกชนท่ีขยายตวั  

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากการบริโภค
ภาคเอกชน จะได้รับมาตรการการกระตุ้นจากภาครัฐทีคาดวา่จะทยอยออกมาตอ่เนื่อง ในขณะท่ีอตัราการวา่งงานยงัต ่า และ 
การลงทุนภาคเอกชนในหมวดของการก่อสร้างคาดว่าจะขยายตวัตามการด าเนินการก่อสร้างขนาดใหญของภาครัฐ และ 
สทิธิประโยชน์ในการสง่เสริมการลงทนุด้านการลงทนุโดยเฉพาะในกลุม่ 10 อตุสาหกรรมเปา้หมายของรัฐ และการท่องเที่ยว
ก็ยงัเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัของเศรษฐกิจไทย ในขณะที่ความเสี่ยงภายนอกจากเศรษฐกิจของประเทศใหญ่และประเทศ
เกิดใหม่มีการฟืน้ตวัที่เปราะบางและผนัผวนมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่อาจชะลอตวั นโยบายกีดกนัทางการค้า ราคา
สินค้าโภคภณัฑ์ที่ตกต ่า ทัง้น า้มนั เหล็ก และ สินค้าเกษตร และ ความขดัแย้งทางภมูิศาสตร์การ เมือง ล้วนเป็นปัจจยัเสี่ยง
ภายนอกต่อการส่งออกของไทย ในขณะที่ปัจจัยภยัแล้งก็ยงัเป็นปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศต่อสินค้าเกษตรที่ส าคญัของ
ประเทศ อยา่งไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายให้ความส าคญักบัการติดตามภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่างๆที่
อาจเกิดขึน้อยา่งใกล้ชิด ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยเน้นกระจายความเสี่ยงในการท าธุรกิจให้คลอบคลมุอตุสาหกรรมต่างๆ
ในประเทศ และรวมไปถึงการหาตลาดใหม่ๆ ในตา่งประเทศ  

ด้านการอ่อนค่าของค่าเงินบาทสามารถบริหารจัดการเพื่อป้องกันได้  ซึ่งบริษัทได้มีการติดตาม
ผลกระทบในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ โดยบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้น าเข้าวตัถดุิบบางสว่นจากต่างประเทศได้เพิ่ม
สดัสว่นการซือ้ภายในประเทศให้มากขึน้ รวมถึงการซือ้ด้วยเงินสกลุอื่นๆท่ีคา่เงินมีความผนัผวนน้อย พร้อมกบัท าการปอ้งกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในการน าเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์โดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า 

สเตนเลส ทองแดง และ อลมูิเนียม เป็นวตัถดุิบและสนิค้าหลกัที่มีอตัราหมนุเวียนในปริมาณมากของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ซึง่การเคลือ่นไหวของราคาในประเทศจะมีการเปลีย่นแปลงตามราคาตลาดโลกซึ่งก าหนดโดยอปุสงค์
และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ ใช้โลหะดงักลา่วทัว่โลก ในกรณีของสเตนเลสจะมีสว่นผสมที่ส าคญัคือ โครเมียม นิเกิล และ
คาร์บอน ดงันัน้ราคาของนิเกิลซึ่งเป็นสว่นประกอบหลกันัน้จะมีสว่นส าคญัที่ท าให้ราคาของสเตนเลสผนัแปรบริษัทมีการ
ติดตามราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการ
สัง่ซือ้และจดัจ าหนา่ย โดยการบริหารจดัการวตัถดุิบที่หลากหลายจากหลายแหลง่สนิค้าและควบคมุระดบัราคาของสนิค้าคง
คลงัให้มีความเหมาะสมและรวดเร็วสอดคล้องกับราคาตลาดโลก ทัง้นีเ้พื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนด้านราคาของ
วตัถดุิบที่อาจสง่ผลกระทบกบัวตัถดุิบและสนิค้าคงคงเหลอื  

   

เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน  2560 

เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 2/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อ
ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวนัที่ 19 
พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 383 ล้านหุ้น รวม
เป็นเงิน 53.62 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2559 ดงันัน้ คงเหลือ             
เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงิน 76.60 ล้านบาท  
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13.3      ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายในโดยบุคคลภายนอก 
          ในรอบปีบญัชี 2560 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าสอบบญัชีส าหรับผู้สอบบญัชี
อิสระภายนอกของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 2,910,000 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทจ านวน 1,110,000 บาท และบริษัทย่อยสามบริษัท จ านวนรวม 1,800,000 บาท 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักลา่ว บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีคา่บริการอื่นที่ต้องช าระให้กบัผู้สอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชี
ที่ผู้สอบบญัชีสงักดั และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีหรือส านักงานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 
 
  ในส่วนของการตรวจสอบภายใน บริษัทมีค่าตรวจสอบภายใน ในรอบปีบัญชี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 
บริษัทรับรู้คา่ตรวจสอบภายในโดยบคุคลภายนอก คือ ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส เป็นจ านวนเงินรวม 840,000 บาท 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
1.  ผลการด าเนินงาน 
 

                                                                                                               (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% 

 

 

 
 ผลประกอบการงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมกี าไรสทุธใินสว่นของผูถ้อื

หุน้บรษัิทใหญจ่ านวน 176.56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 78.86 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 80.7 โดยยอดขายเปลีย่นแปลง

เล็กนอ้ยแต่ก าไรสทุธเิพิม่ขึน้เมือ่เทยีบผลประกอบการชว่งเดยีวกันของปีก่อน ซึง่มผีลก าไรสทุธ ิ97.70 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากภาพรวมการจัดการพัฒนากระบวนการผลติอย่างต่อเนื่องเพื่อบรหิารตน้ทุนในสว่นทียั่ง

ขาดประสทิธภาพ และ ยอดขายและก าไรขัน้ตน้ของกลุม่ทอ่ไอเสยีทีเ่พิม่ขึน้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์ในขณะที่
ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2559 ถงึ 2560 ยังอยู่ในลักษณะคอ่ยๆฟ้ืนตัวจากแรงหนุนจากมาตรการการลงทุนใน

โครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่และกระตุน้เศรษฐกจิของภาครัฐเชน่ โครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่เกีย่วกับเครือข่าย

คมนาคมทางถนนและทางราง ซึง่ช่วยหนุนใหเ้กดิการบรโิภคและการลงทุนจากภภาคเอกชนทีข่ยายตัว และการ
ทอ่งเทีย่วก็ยังเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญัของเศรษฐกจิไทย 

 
 ทัง้นี้ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ 105.84 ลา้นบาท ในขณะทีม่คี่าใชจ้่ายจากภาษีเงนิได ้

เพิม่ขึน้ 20.92 ลา้นบาท และ คา่ใชจ้่ายทางการเงนิลดลง 6.89 ลา้นบาท ในขณะทีม่สีว่นแบ่งก าไรสทุธขิองผูถ้อื

หุน้สว่นนอ้ยของบรษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้จ านวน 13.41 ลา้นบาทในปีปัจจบุนั 
 

 

 1.1 รายได ้  
 

 รายไดส้ าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการขายและ
บรกิารจ านวน 3,199.82 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่รีายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 

3,176.85 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยในอตัรารอ้ยละ 0.7 ทัง้นีย้อดขายทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากน ้าหนักขายโดยรวมเพิม่ขนึ

ในแทบทกุกลุม่สนิคา้ แมว้า่ราคาขายโดยเฉลยีจะลดลงในแทบทกุกลุม่สนิคา้เมอืเปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวของปี
กอ่น 

  
 ทัง้นี้ยอดขายสว่นใหญ่ของบรษัิทมาจากกลุ่มสนิคา้แสตนเลส ทองแดง อลมูเินียม ในขณะที่ย่อดขายสว่น

ใหญ่ของบรษัิทย่อยมาจากยอดขายกลุ่มสนิคา้โลหะประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลูมเินียม 
โดยเป็นการขายใหก้บักลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆโดยสว่นใหญเ่ป็นอตุสาหกรรมยานยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟฟ้า และ กอ่สรา้ง 
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 รายไดจ้ากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ โดยในงวด

ประจ าปีสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2560 บริษัทและบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการขายในประเทศคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 

99.20 ของรายไดร้วมจากการขายและบรกิาร 
 

อุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

   

อุตสาหกรรมยานยนต์ 
   

อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 
   

อุตสาหกรรม
คอมพวิเตอร์ 

  

อุตสาหกรรมอาหาร 
  

ร้านค้าส่ง 
   

การส่งออก
  

อ่ืน  
  

รายได้ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

 

 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    
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 1.3 ตน้ทุนขาย  

 
 ตน้ทุนขายสว่นใหญ่ของบรษัิทและบรษัิทย่อยมาจากตน้ทุนวัตถุดบิประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดมว้นและ

แผ่น และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึง่ทางบรษัิทและบรษัิทย่อยไดน้ ามาแปรรูปเป็นผลติภัณฑส์เตนเลสประเภทตา่งๆ 
โดยในงวดประจ าปีสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมตีน้ทนุขายจ านวน 2,773.60 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 85.98 ของรายไดร้วม เมือ่เปรยีบเทยีบงวดประจ าปีสิน้สดุวันที ่ 31 มนีาคม 2559 ทีม่ตีน้ทุน

ขายจ านวน 2,858.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 89.14 ของรายไดร้วม บรษัิทและบรษัิทย่อยมตีน้ทนุขาย
ทีล่ดลงในอตัรารอ้ยละ 3.0 โดยลดลงในอตัราทีน่อ้ยกวา่ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 0.7 เมือ่

เทยีบกบัปีกอ่นหนา้  
 

 

 1.4 คา่ใชจ้า่ยในการขาย 
 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารทีส่ าคัญประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายพนักงานขาย ค่าขนส่ง 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 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจัดการตา่งๆ 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 

 

 
 1.6 ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้จา่ยและภาษเีงนิได ้และก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ

 
 ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมผีลก 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 บรษัิทและบรษัิทย่อย มภีาษีเงนิได ้ จ านวน 54.32 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นอัตราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 62.6 ทัง้นีส้าเหตเุนือ่งจากก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ 
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 1.9 สว่นแบง่ก าไรสทุธขิองผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษิทัยอ่ย 

 
 เมือ่วันที ่1 ตุลาคม 2553 บรษัิทใหญ่มกีารขายเงนิลงทนุบรษัิทย่อยใหแ้กพั่นธมติรธุรกจิจากญีปุ่่ น Mory 

Industrial Inc, จงึมกีารรับรูส้ว่นแบง่ของผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยของบรษัิทย่อยจากผลก าไรสทุธใินบรษัิทย่อยตามสดัสว่น
การถอืหุน้ ส าหรับปีบัญชปัีจจุบันสิน้สดุ ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 สว่นแบง่ก าไรส าหรับผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ

ในบรษัิทย่อย เป็นจ านวนเงนิ 42.43 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสว่นแบง่ก าไรจากปีกอ่นหนา้จ านวน 13.41 ลา้นบาทหรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 46.2 ทัง้นี้สว่นแบง่ก าไรทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากยอดขายและก าไรทีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิทย่อยผูผ้ลติทอ่ไอเสยี
ในอตุสาหกรรมยานยนต ์
 
 

 1.10 ความสามารถในการท าก าไร 
 

 บริษัทและบรษัิทย่อยมอีัตราก าไรขัน้ตน้ส าหรับงวดประจ าปีสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2560 เท่ากับรอ้ยละ 

13.32 เพิม่ขึน้เมือ่เปรียบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่อีัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.02 โดยมสีาเหตุหลักจาก
ก าไรขัน้ตน้ทีส่งูในสนิคา้กลุ่มท่อไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนตจ์ากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลติอย่าง

ตอ่เนือ่งในปีทีผ่า่นมา ประกอบกบัยอดขายทีล่ดลงในกลุม่ผูค้า้สง่ซึง่มอีตัราก าไรขัน้ตน้ทีต่ า่ 
  

บรษัิทและบรษัิทย่อยมอีัตราก าไรสทุธใินสว่นของผูถ้อืหุน้ในบรษัิทใหญห่รับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที ่ 31 

มนีาคม 2560 เทา่กับก าไรรอ้ยละ 5.47 เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่อีตัราก 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 าหรับมูลค่าทรัพยส์นิสิน้สดุ 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 สนิทรัพย์ทีส่ าคัญส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปสนิคา้
คงเหลอื ลกูหนีก้ารคา้ และทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 2.1.1  สนิคา้คงเหลอื ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมสีนิคา้คงเหลอื-
สทุธ ิจ านวน 792.71 ลา้นบาท (สัดสว่นรอ้ยละ 34.90 ของสนิทรัพย์รวม) และจ านวน 664.35 ลา้นบาท (สัดสว่น

รอ้ยละ 29.96 ของสนิทรัพยร์วม) ตามล าดบั 
 

 2.1.2 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมลีกูหนี้

การคา้และลกูหนี้อืน่ จ านวน 679.83 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 29.93 ของสนิทรัพยร์วม) และจ านวน 762.17 ลา้น
บาท (สดัสว่นรอ้ยละ 34.37 ของสนิทรัพยร์วม) ตามล าดบั  

 
              2.1.3   ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่นิ 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 าคัญ 

 
             2.1.4   เงนิฝากสถาบันการเงนิซึง่มขีอ้จ ากัดในการใช ้ณ วันที ่31 มนีาคม 2560 และ 2559 จ านวน 

45.98 ลา้นบาท และ จ านวน 46.50 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 2.03 และ รอ้ยละ 2.10 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดับ) 
โดยเป็นเงนิฝากในสถาบันการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อยรายหนึง่เพือ่เป็นหลักประกันส 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 
  

 หนี้สนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย 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 แตม่กีารเพิม่ขึน้ของหนี้สนิทีส่ 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  
 

(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 
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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 าเนินการมาจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบันการเงนิเพิ่มเตมิสทุธจิ านวน -199.39 ลา้นบาท และ จ่ายเงนิปันผล

จ านวน -143.72 ลา้นบาท  

 
 โดยรวมบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมเีงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้จ านวน 59.81 ลา้นบาท 

            
 


