
 

บริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 



 

 

 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน      
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน                   
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น     
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

 

 
 

ก่ิงกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4496 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหำคม 2561 



บริษทั โลหะกจิ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 522,371 488,973 235,091 175,751

เงินลงทุนชัว่คราว 5 4,358 4,852 -                        -                        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 772,955 706,035 375,870 336,040

สินคา้คงเหลือ 7 739,288 663,318 440,401 379,367

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,408 3,240 5,755 1,954

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,047,380 1,866,418 1,057,117 893,112

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 46,180 46,180 6,080 6,080

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 7,944 12,427 4,900 4,900

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                        -                        407,737 407,737

เงินลงทุนระยะยาว 11 2,842 2,765 -                        -                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 399,805 412,069 255,975 264,263

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 516 565 373 408

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 17,339 17,897 11,814 12,022

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,710 3,712 2,585 2,588

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 478,336 495,615 689,464 697,998

รวมสินทรัพย์ 2,525,716 2,362,033 1,746,581 1,591,110

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั โลหะกจิ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 13 119,359 35,842 36,421 -                        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 602,660 563,801 383,851 337,589

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44,267 30,950 12,203 8,817

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,693 10,328 869 5,173

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 772,979             640,921             433,344             351,579             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 37,554 36,504 23,245 22,601

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1 1 -                        -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 37,555               36,505               23,245               22,601               

รวมหนีสิ้น 810,534             677,426             456,589             374,180             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั โลหะกจิ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 383,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 383,000 383,000 383,000 383,000

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 383,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 383,000 383,000 383,000 383,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 519,673 519,673 519,673 519,673

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 74,100 74,100 38,300 38,300

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 536,519 493,205 349,019 275,957

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 11 400 323 -                        -                        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,513,692 1,470,301 1,289,992 1,216,930

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 201,490 214,306 -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,715,182 1,684,607 1,289,992 1,216,930

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,525,716 2,362,033 1,746,581 1,591,110

-                    -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 853,769           810,469           421,102           414,389           

เงินปันผลรับ 9.2, 10.2 41                    43                    57,150             51,230             

รายไดอ่ื้น 6,255               6,425               8,121               7,537               

รวมรำยได้ 860,065           816,937           486,373           473,156           

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 743,247           700,820           380,931           368,328           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,101             14,833             11,035             10,399             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28,794             25,742             16,936             14,951             

รวมค่ำใช้จ่ำย 788,142           741,395           408,902           393,678           

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 71,923             75,542             77,471             79,478             

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.2 417                  253                  -                      -                      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 72,340             75,795             77,471             79,478             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,329)             (1,644)             (581)                (1,136)             

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 71,011             74,151             76,890             78,342             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (14,113)           (14,832)           (3,828)             (5,416)             

ก ำไรส ำหรับงวด 56,898             59,319             73,062             72,926             

กำรแบ่งปันก ำไร:

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 43,314             46,718             73,062             72,926             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,584             12,601             

56,898             59,319             

ก ำไรต่อหุ้น 17

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 0.11 0.12 0.19 0.19

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 383,000,000    383,000,000    383,000,000    383,000,000    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

ก ำไรส ำหรับงวด 56,898             59,319             73,062             72,926             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 77                    (126)                -                      -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 77                    (126)                -                      -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 56,975             59,193             73,062             72,926             

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 43,391             46,592             73,062             72,926             

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13,584             12,601             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 56,975             59,193             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผูมี้

ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ส่วนไดเ้สีย

ทุนจากการวดั รวมส่วนของ ท่ีไมมี่อ านาจ
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุน ผูถื้อหุ้น ควบคุมของ รวมส่วนของ
และช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2560 383,000                 519,673           72,600             440,805           (455)                         1,415,623        200,419           1,616,042           
ก าไรส าหรับงวด -                            -                      -                      46,718             -                               46,718             12,601             59,319                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                      -                      -                      (126)                         (126)                 -                      (126)                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                      -                      46,718             (126)                         46,592             12,601             59,193                
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                            -                      -                      -                      -                               -                      (21,120)            (21,120)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 383,000                 519,673           72,600             487,523           (581)                         1,462,215        191,900           1,654,115           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2561 383,000                 519,673           74,100             493,205           323                          1,470,301        214,306           1,684,607           
ก าไรส าหรับงวด -                            -                      -                      43,314             -                               43,314             13,584             56,898                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                      -                      -                      77                            77                    -                      77                       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                      -                      43,314             77                            43,391             13,584             56,975                
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                            -                      -                      -                      -                               -                      (26,400)            (26,400)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 383,000                 519,673           74,100             536,519           400                          1,513,692        201,490           1,715,182           

-                            -                      -                      -                      -                               -                      -                      -                          
-                            -                      -                      -                      -                               -                      -                      -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั โลหะกจิ เมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ
และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษำยน 2560 383,000                  519,673                  38,300                    240,188                  1,181,161               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              72,926                    72,926                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 383,000                  519,673                  38,300                    313,114                  1,254,087               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษำยน 2561 383,000                  519,673                  38,300                    275,957                  1,216,930               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              73,062                    73,062                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 383,000                  519,673                  38,300                    349,019                  1,289,992               

-                              -                              -                              -                              -                              
-                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 71,011             74,151             76,890             78,342             

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 15,057             18,920             9,808               10,728             

   ค่าตดัจ าหน่าย 49                    49                    35                    35                    

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (570)                 (1,007)              (188)                 (202)                 

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (3,129)              (529)                 (1,682)              (1,020)              

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (3)                     (54)                   -                       -                       

   ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

      ชัว่คราว (3)                     2                      -                       -                       

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (411)                 (1,150)              -                       (495)                 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,050               978                  644                  609                  

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,278               594                  1,249               597                  

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (417)                 (253)                 -                       -                       

   รายไดเ้งินปันผล (41)                   (43)                   (57,150)            (51,230)            

   ดอกเบ้ียรับ (157)                 (191)                 (4)                     (4)                     

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 936                  1,266               369                  896                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

  และหน้ีสินด าเนินงาน 84,650             92,733             29,971             38,256             

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (66,231)            (47,234)            (39,633)            (31,326)            

   สินคา้คงเหลือ (72,841)            2,515               (59,352)            15,267             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,168)              512                  (3,801)              (289)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2                      (50)                   3                      (50)                   

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 37,440             (47,376)            44,873             (52,379)            

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,635)              873                  (4,304)              (272)                 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (25,783)            1,973               (32,243)            (30,793)            

   จ่ายดอกเบ้ีย (898)                 (1,269)              (331)                 (900)                 

   จ่ายภาษีเงินได้ (238)                 (249)                 (234)                 (248)                 

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (26,919)            455                  (32,808)            (31,941)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว -                       (3,900)              -                       -                       

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (2,793)              (8,859)              (1,520)              (5,358)              

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 48                    181                  4                      4                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 500                  21,573             -                       -                       

เงินสดรับจากเงินปันผล 4,941               43                    57,150             51,230             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 411                  1,150               -                       495                  

เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรลงทุน 3,107               10,188             55,634             46,371             

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 83,517             10,780             36,421             (2,636)              

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                       (131)                 -                       (131)                 

เงินปันผลจ่าย (26,400)            (21,120)            -                       -                       

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ 57,117             (10,471)            36,421             (2,767)              

ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่นทีม่ีต่อ

   เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 93                    (87)                   93                    (87)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 33,398             85                    59,340             11,576             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 488,973           237,452           175,751           20,104             

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด (หมำยเหตุ 4) 522,371           237,537           235,091           31,680             

-                       -                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

   รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:

   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 77                    (126)                 -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โลหะกจิ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา      
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การแปรรูป การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลส เหล็กและ
โลหะ และให้บริการตดัสเตนเลส เหล็กและโลหะ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 66/1 หมู่ 6               
ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

  ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลักการ           
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ใน
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ         
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  
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3.  รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และรายไดค้่าบริการ - - 13,227 17,138 ขายสินคา้: 

ราคาตลาดหกัส่วนลดร้อยละ 2 
และตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

    ในอตัราร้อยละ 5 
     รายไดค้่าบริการ: 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 432 432 ราคาตามสญัญาซ่ึงใกลเ้คียงกบั

ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการอ่ืน - - 3,750 3,750 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 52,250 51,230 ตามท่ีอนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ซ้ือสินคา้ - - - 1,307 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่าบริการอ่ืน 60 60 60 60 ค่าบริการคงท่ีต่อเดือน 
ค่านายหนา้จ่าย 1,849 1,714 - - อตัราไม่เกินร้อยละ 2 ของยอดขาย 
เงินปันผลรับ - - 4,900 - ตามท่ีอนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 มีนาคม 2561 
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 6)    
 บริษทัยอ่ย - - 2,357 2,572 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)    
บริษทัร่วม 1,869 1,985 - - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,612 10,221 6,896 6,701 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 558 607 310 359 

รวม 12,170 10,828 7,206 7,060 

4. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม   
2561 

เงินสด 105 105 45 45 
เงินฝากธนาคาร 522,266 488,868 235,046 175,706 
รวม 522,371 488,973 235,091 175,751 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.37 
ถึง 0.90 ต่อปี (31 มีนาคม 2561: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.90 ต่อปี) 

5.  เงินลงทุนช่ัวครำว 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 4,331 4,358 4,828 4,852 
รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 4,331 4,358 4,828 4,852 

บวก: การปรับมูลค่า 27  24  
รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 4,358  4,852  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทย
พาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสารหน้ีประเภทกองทุนรวมตราสารหน้ีซ่ึงเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออก
หรือค ้าประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษทัเอกชน 

6.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 672 1,447 
   คา้งช าระ     
      ไม่เกิน 3 เดือน - - 1,685 1,125 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,357 2,572 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 592,221 559,700 291,272 270,739 
   คา้งช าระ     
      ไม่เกิน 3 เดือน 179,706 143,766 82,241 61,663 
       มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,191 2,088 - 1,065 

      มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 8,773 9,922 5,740 5,928 

รวม 781,891 715,476 379,253 339,395 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,125) (10,127) (5,740) (5,927) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 772,766 705,349 373,513 333,468 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 772,766 705,349 375,870 336,040 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน  129 637 - - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  60 49 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 189 686 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 772,955 706,035 375,870 336,040 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 6 

7. สินค้ำคงเหลือ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

สินคา้คงเหลือ 782,450 709,609 474,383 415,031 
หกั: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่า     
          สุทธิท่ีจะไดรั้บ (43,162) (46,291) (33,982) (35,664) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 739,288 663,318 440,401 379,367 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ      
ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจ านวน 3 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ: บนัทึกกลบัรายการปรับลดจ านวน 
2 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

8. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี  30 มิ ถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าเงินฝากธนาคารจ านวน 46 ล้านบาท            
(31 มีนาคม 2561: 46 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19.5 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

9.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม  
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม  
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม  
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ากดั นายหนา้ ไทย 49 49 4,900 4,900 7,944 12,427 

9.2 ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลรับ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน     

ในบริษทัร่วม 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                        
รับระหวา่งงวด 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ากดั 417 253 4,900 - 
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บริษทั โมร่ี โลหะกิจ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั โมร่ี โลหะกิจ จ ากดั มีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนั ท่ี                 
31 มีนาคม 2561 และก าไรสะสมส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 100 บาท โดยบริษทั
ร่วมไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 

9.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสำระส ำคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน

2561 
31 มีนาคม 

2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 17.7 26.3 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 0.1 0.1 
หน้ีสินหมุนเวยีน (1.2) (0.6) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (0.4) (0.4) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 16.2 25.4 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49.0 49.0 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 7.9 12.4 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 7.9 12.4 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 
รายได ้ 1.9 1.7 
ก าไร  0.9 0.5 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 0.9 0.5 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

10.1 รำยละเอยีดของบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน   
2561 

31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน   
2561 

31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน   
2561 

31 มีนาคม 
2561 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จ ากดั 240 240 60 60 144,000 144,000 
บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จ ากดั 6 6 100 100 5,499 5,499 
บริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล จ ากดั 230 230 100 100 258,238 258,238 

รวม     407,737 407,737 

10.2 เงินปันผลรับ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั         2561 2560 
บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จ ากดั 39,600 31,680 
บริษทั เอ็นเอสซี เมท็ทอล จ ากดั 12,650 19,550 
รวม 52,250 51,230 

 บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ออโต ้เม็ททอล จ ากดั มีมติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 ในอตัราหุ้นละ 54 บาท โดยบริษทัย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ   
26.50 บาท คงเหลือเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 27.50 บาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้
ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 
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บริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล จ ากดั มีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนั ท่ี                 
31 มีนาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 11 บาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัรา
หุ้นละ 5.50 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท โดยบริษทัย่อยได้จ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 

11.  เงินลงทุนระยะยำว 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในควำมต้องกำรของตลำดทีเ่ป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขำย   
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์     
   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 2,442 2,842 2,442 2,765 
รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,442 2,842 2,442 2,765 

บวก: การปรับมูลค่า 400  323  
รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,842  2,765  

12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2561 412,069 264,263 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,793 1,519 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15,057) (9,807) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 399,805 255,975 
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บริษัทฯได้จดจ านองท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้ นและได้จดจ านองเคร่ืองจกัร       
ส่วนหน่ึง และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดจ้ดจ านองท่ีดินทั้งหมดพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นและได ้      
จดจ านองเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึง และบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงได้จดจ านองหน่วยในอาคารชุดไวก้ับ
ธนาคารเพื่อเป็นหลกัประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯและบริษทัย่อยได้รับจาก
ธนาคารตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19.5 

 มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองจกัรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีเป็นหลกัประกนัสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 มีนาคม  

2561 
30 มิถุนายน  

2561 
31 มีนาคม  

2561 
ราคาทุน 282 282 173 173 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - - 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร    

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย   
  (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 มีนาคม  

2561 
30 มิถุนายน  

2561 
31 มีนาคม  

2561 
30 มิถุนายน  

2561 
31 มีนาคม  

2561 
เงินเบิกเกินบญัชี       
   ธนาคาร 1.80 - 2.75 1.9 4,430 1,121 - - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 3.50 - 3.78 3.5 114,929 34,721 36,421 - 
รวม   119,359 35,842 36,421 - 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารและเจา้หน้ีทรัสต์รีซีทน้ีค ้าประกนัโดยการ
จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้น หน่วยในอาคารชุด เคร่ืองจกัรและบญัชีเงินฝากประจ า
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และค ้ าประกันโดยบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 19.5 
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2561 

31 มีนาคม  
2561 

30 มิถุนายน  
2561 

31 มีนาคม  
2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 572,641 546,832 370,252 329,579 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,599 13,441 7,525 7,152 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,869 1,985 - - 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75 42 75 42 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,476 1,501 5,999 816 
รวม 602,660 563,801 383,851 337,589 

15. ภำษีเงินได้  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 13,555 14,640 3,620 5,331 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด             
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
ผลแตกต่างชัว่คราว 558 192 

 
 

208 

 
 

85 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                         
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 14,113 14,832 

 
3,828 

 
5,416 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 มีนาคม 
2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,046 1,209 369 369 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8,632 9,258 6,796 7,133 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,511 7,301 4,649 4,520 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 150 129 - - 

รวม 17,339 17,897 11,814 12,022 

16. สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  
สกลุเงิน ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.1 0.7 1.7 33.13 31.19 
เยนญ่ีปุ่น 0.5 0.5 3.6 - 0.2995 0.2893 
เหรียญสิงคโปร์ - - 0.1 0.1 24.56 24.10 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อลดความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนของหน้ีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงมีอายุสัญญาไม่ เกินหน่ึงปี โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561   
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.0 - 31.87 - 32.90 - 
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   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 - 31.20 - 32.17 - 

17. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ       
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี        
30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 
ธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

ธุรกิจจดัหาและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
สินคา้ส าเร็จรูป 

รวมส่วนงาน 
ท่ีรายงาน 

รายการตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รำยได้      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 655 199 854 - 854 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 13 - 13 (13) - 
รำยได้ทั้งส้ิน 668 199 867 (13) 854 
ผลกำรด ำเนินงำน      
ก ำไรของส่วนงำน 93 18 111 - 111 
รายไดอ่ื้น     6 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (16) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (29) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (1) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     71 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (14) 

ก ำไรส ำหรับงวด     57 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 
ธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

ธุรกิจจดัหาและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
สินคา้ส าเร็จรูป 

รวมส่วนงาน 
ท่ีรายงาน 

รายการตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รำยได้      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 625 185 810 - 810 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 17 1 18 (18) - 
รำยได้ทั้งส้ิน 642 186 828 (18) 810 
ผลกำรด ำเนินงำน      
ก ำไรของส่วนงำน 92 18 110 - 110 
รายไดอ่ื้น     7 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (15) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (26) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (2) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     74 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (15) 

ก ำไรส ำหรับงวด     59 

19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน อายขุองสัญญา
มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน         
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 3 3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 1 

19.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 ณ วันท่ี  30 มิ ถุนายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาให ้         
ความช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาอ่ืนเป็นจ านวนเงินรวม  5 ล้านบาท  (31 มีนาคม 2561:                       
6 ลา้นบาท) 
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19.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 4.5 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 4.5 ลา้นบาท) 

19.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯค ้ าประกนัวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน              
350 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 350 ลา้นบาท) 

19.5 วงเงินสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รับวงเงินสินเช่ือจากธนาคารหลายแห่งและ                   
มีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 บริษัทฯ 

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท หนงัสือค ้าประกนัและเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 1,461 ลา้น
บาท และมีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือจ านวน 65 ล้านบาท (31 มีนาคม 2561: 59 ล้านบาท) วงเงินน้ี    
ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ  

 - วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 30 ลา้นบาท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่มี) 
วงเงินน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้น เคร่ืองจกัร และเงินฝาก
ประจ าของบริษทัฯ  

 - วงเงินสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 1,000 ลา้นบาท และมีส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ
จ านวน 12 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 50 ลา้นบาท) วงเงินสินเช่ือน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ 

 บริษัทย่อยแห่งทีห่น่ึง 

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท หนงัสือค ้าประกนัและเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 300 ลา้น
บาท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่มี) วงเงินน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นและเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

 - วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 10 ลา้นบาท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่มี) 
วงเงินน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นของบริษทัยอ่ย  

 - วงเงินสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 200 ลา้นบาท และไมมี่ส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ 
(31 มีนาคม 2561: ไม่มี) วงเงินน้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้น
และเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 
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บริษัทย่อยแห่งทีส่อง 

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต  ทรัสต์รีซีท หนังสือค ้ าประกันและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจ านวน 506               
ลา้นบาท และมีส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือจ านวน 79 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 35 ลา้นบาท) วงเงิน
น้ีค ้าประกนัโดยการจดจ านองหน่วยในอาคารชุดซ่ึงใชเ้ป็นส านกังานของบริษทัยอ่ย บญัชีเงินฝาก
ประจ าและค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

- วงเงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 60 ล้านบาท และมีส่วนท่ี เบิกใช้คงเหลือจ านวน  4 ล้านบาท                   
(31 มีนาคม 2561: 1 ล้านบาท) วงเงินน้ีค ้ าประกันโดยบญัชีเงินฝากประจ าและค ้ าประกันโดย
บริษทัฯ  

- วงเงินสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ านวน 11.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็น
เงินไทยจ านวน 389 ล้านบาท และ 115 ล้านบาท รวมเป็น 504 ล้านบาท และมีส่วนท่ีเบิกใช้
คงเหลือจ านวน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็นเงินไทยจ านวน 19 ล้านบาท             
(31 มีนาคม 2561: 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็นเงินไทยจ านวน 17 ลา้นบาท)  

 บริษัทย่อยแห่งทีส่ำม 

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค ้ าประกนัและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจ านวน 22 ล้าน
บาท และไมมี่ส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่มี) วงเงินน้ีค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 - วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 5 ล้านบาท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่มี) 
วงเงินน้ีค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

 - วงเงินสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 30 ลา้นบาท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ 
(31 มีนาคม 2561: ไม่มี) วงเงินน้ีค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

20. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะใช ้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3   ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - 4.4 - 4.4 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ 
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
2.8 

 
- 

 
- 

 
2.8 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 32.2 - 32.2 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - 4.9 - 4.9 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ 
   ของตลาดท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
2.8 

 
- 

 
- 

 
2.8 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 65.7 - 65.7 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 12.9 - 12.9 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 48.9 - 48.9 

21. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

21.1 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 บริษทั ออโต ้เม็ททอล จ ากดั (บริษทัย่อย) ได้เขา้ท าสัญญาซ้ือขายท่ีดิน
และอาคารโรงงานเพื่อโครงการขยายโรงงานเป็นจ านวนเงิน  125 ล้านบาท และได้จ่ายช าระ                         
เงินมัดจ าเป็นจ านวนเงิน  12.5 ล้านบาทแล้วในวนัท่ีท าสัญญา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี  2 สิงหาคม  2561      
บริษทัยอ่ยไดช้ าระส่วนท่ีเหลือและรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารโรงงานแลว้ 

21.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุ้นจากก าไรของผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท 
และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ไดอ้นุมติัการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 383 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 76.6 
ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 ดังนั้ น 
คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 95.75 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 
10 สิงหาคม 2561 

22. กำรอนุมัติงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2561 

 

 


