
บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูล

ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที  เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้

กิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2561



บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 กนัยายน 2561 31 มีนาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 247,678 488,973 56,937 175,751

เงินลงทุนชวัคราว 5 4,365 4,852 - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6 752,199 706,035 360,735 336,040

สินคา้คงเหลือ 7 732,561 663,318 415,060 379,367

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10,587 3,240 8,178 1,954

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,747,390 1,866,418 840,910 893,112

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 8 46,180 46,180 6,080 6,080

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 8,349 12,427 4,900 4,900

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 407,019 407,737

เงินลงทุนระยะยาว 11 3,021 2,765 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 514,037 412,069 248,304 264,263

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 466 565 338 408

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 16,213 17,897 10,952 12,022

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,836 3,712 2,585 2,588

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 592,102 495,615 680,178 697,998

รวมสินทรัพย์ 2,339,492 2,362,033 1,521,088 1,591,110

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 กนัยายน 2561 31 มีนาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคาร 13 121,103 35,842 4,500 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 14 479,392 563,801 282,305 337,589

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24,687 30,950 4,582 8,817

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,322 10,328 1,782 5,173

รวมหนีสินหมุนเวียน 629,504 640,921 293,169 351,579

หนีสินไม่หมุนเวียน

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 38,604 36,504 23,889 22,601

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1 1 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 38,605 36,505 23,889 22,601

รวมหนีสิน 668,109 677,426 317,058 374,180

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 มีนาคม 2561 30 กนัยายน 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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 15 74,700 74,100 38,300 38,300

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 477,473 493,205 263,057 275,957

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 11 580 323 - -

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 1,455,426 1,470,301 1,204,030 1,216,930

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 215,957 214,306 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,671,383 1,684,607 1,204,030 1,216,930

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,339,492 2,362,033 1,521,088 1,591,110

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 844,390 927,442 396,762 470,080

เงินปันผลรับ 40 44 - -

รายไดอ้ืน 7,753 7,989 7,408 7,886

รวมรายได้ 852,183 935,475 404,170 477,966

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 741,760 802,703 363,606 421,515

ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,731 16,837 11,938 11,890

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28,301 25,283 16,218 14,617

รวมค่าใช้จ่าย 786,792 844,823 391,762 448,022

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 65,391 90,652 12,408 29,944

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.2 405 403 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 65,796 91,055 12,408 29,944

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,303) (1,387) (342) (877)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 64,493 89,668 12,066 29,067

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (12,722) (17,769) (2,278) (5,624)

กําไรสําหรับงวด 51,771 71,899 9,788 23,443

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 37,304 56,053 9,788 23,443

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,467 15,846

51,771 71,899

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 0.10 0.15 0.03 0.06

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 51,771 71,899 9,788 23,443

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 180 278 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 180 278 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 51,951 72,177 9,788 23,443

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 37,484 56,331 9,788 23,443

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 14,467 15,846

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 51,951 72,177

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,698,159 1,737,911 817,864 884,469

เงินปันผลรับ 9.2, 10.2 81 87 57,150 51,230

รายไดอ้ืน 12,744 14,334 14,255 15,313

รวมรายได้ 1,710,984 1,752,332 889,269 951,012

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,485,007 1,503,523 744,537 789,843

ค่าใชจ่้ายในการขาย 32,832 31,670 22,973 22,289

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55,831 50,945 31,880 29,458

รวมค่าใช้จ่าย 1,573,670 1,586,138 799,390 841,590

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 137,314 166,194 89,879 109,422

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.2 822 656 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 138,136 166,850 89,879 109,422

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,632) (3,031) (923) (2,013)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 135,504 163,819 88,956 107,409

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (26,835) (32,601) (6,106) (11,040)

กําไรสําหรับงวด 108,669 131,218 82,850 96,369

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 80,618 102,771 82,850 96,369

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 28,051 28,447

108,669 131,218

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 0.21 0.27 0.22 0.25

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด 108,669 131,218 82,850 96,369

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 257 152 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 257 152 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 108,926 131,370 82,850 96,369

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 80,875 102,923 82,850 96,369

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 28,051 28,447

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 108,926 131,370

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

องค์ประกอบอืนของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ส่วนไดเ้สีย

ทุนจากการวดั รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - มูลคา่เงินลงทุน ผูถ้ือหุ้น ควบคุมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2560 383,000 519,673 72,600 440,805 (455) 1,415,623 200,419 1,616,042

กาํไรสําหรับงวด - - - 102,771 - 102,771 28,447 131,218

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - - 152 152 - 152

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 102,771 152 102,923 28,447 131,370

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - (21,120) (21,120)

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (76,600) - (76,600) - (76,600)

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสํารองตามกฎหมาย 15 - - 800 (800) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560 383,000 519,673 73,400 466,176 (303) 1,441,946 207,746 1,649,692

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2561 383,000 519,673 74,100 493,205 323 1,470,301 214,306 1,684,607

กาํไรสําหรับงวด - - - 80,618 - 80,618 28,051 108,669

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - - 257 257 - 257

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 80,618 257 80,875 28,051 108,926

เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย - - - - - - (26,400) (26,400)

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (95,750) - (95,750) - (95,750)

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสํารองตามกฎหมาย 15 - - 600 (600) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 383,000 519,673 74,700 477,473 580 1,455,426 215,957 1,671,383

- - - - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2560 383,000 519,673 38,300 240,188 1,181,161

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 96,369 96,369

เงินปันผลจ่าย 20 - - - (76,600) (76,600)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560 383,000 519,673 38,300 259,957 1,200,930

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2561 383,000 519,673 38,300 275,957 1,216,930

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 82,850 82,850

เงินปันผลจ่าย 20 - - (95,750) (95,750)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 383,000 519,673 38,300 263,057 1,204,030

- - - - -

- - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 135,504 163,819 88,956 107,409

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคา 29,282 37,216 19,490 21,720

   ค่าตดัจาํหน่าย 99 99 70 70

   โอนกลบัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,658) (1,952) (375) (420)

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ (7,094) (1,947) (5,513) (2,597)

   ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 718 -

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (10) (54) - -

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

      ชวัคราว (3) (5) - -

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (411) (2,760) - (2,106)

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,100 1,956 1,288 1,219

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง - 620 - 620

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (822) (656) - -

   รายไดเ้งินปันผล (81) (368) (57,150) (13)

   ดอกเบียรับ (292) (87) (15) (51,230)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 2,022 2,444 607 1,662

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

  และหนีสินดาํเนินงาน 158,636 198,325 48,076 76,334

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (44,408) (110,099) (24,320) (51,088)

   สินคา้คงเหลือ (62,149) 82,071 (30,180) 99,189

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (7,347) 817 (6,224) (202)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (124) 117 3 (14)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (84,423) (52,855) (55,299) (89,078)

   หนีสินหมุนเวียนอืน (6,006) 2,003 (3,391) 1,689

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (45,821) 120,379 (71,335) 36,830

   จ่ายดอกเบีย (2,015) (2,423) (599) (1,641)

   จ่ายภาษีเงินได้ (31,414) (30,038) (9,271) (8,575)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (79,250) 87,918 (81,205) 26,614

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว - (5,400) - -

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (131,266) (26,486) (3,531) (17,117)

เงินสดรับจากดอกเบีย 194 368 15 13

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 500 21,973 - -

เงินสดรับจากการลดทุน 1 - - -

เงินฝากมีภาระคาํประกนัเพิมขึน - (200) - (200)

เงินสดรับจากเงินปันผล 4,981 87 57,150 51,230

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 427 3,892 - 3,238

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (125,163) (5,766) 53,634 37,164

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคารเพมิขึน 85,261 65,946 4,500 31,883

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - (1,168) - (1,168)

เงินปันผลจ่าย (122,150) (97,720) (95,750) (76,600)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (36,889) (32,942) (91,250) (45,885)

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 (129) 7 (129)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) (241,295) 49,081 (118,814) 17,764

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 247,678 286,533 56,937 37,868

- -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

   รายการทีไม่ใช่เงินสด:

   ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 257 152 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

1

บริษัท โลหะกจิ เมท็ทอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2561

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือ การแปรรูป การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลส เหล็กและ

โลหะ และให้บริการตดัสเตนเลส เหล็กและโลหะ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่ 66/1 หมู ่6

ถนนสุขสวสัดิ ตาํบลบางจาก อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด 

ดงันันงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการใหข้อ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ

เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนําเสนอซาํซอ้นกบัข้อมูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน

ระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

งบการเงินรวมระหว่างกาลนีไดร้วมงบการเงินของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2561 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ

อธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯและบริษทัย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง 

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

จาํนวน 5 ฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 

1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากบัลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 เรือง สัญญา

ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลกัการ

5 ขนัตอนสาํหรับการรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น

จาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปลียนสินคา้หรือ

บริการทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง

และเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบ

การเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา

จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ

กิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวนการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดย

ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกัน

ความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน

การบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่อ

งบการเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

2. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้น

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561
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3. รายการธุรกิจกับกจิการทีเกยีวข้องกนั

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกัน

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินคา้และรายไดค้่าบริการ - - 10,763 15,122 ขายสินคา้:

ราคาตลาดหักส่วนลดร้อยละ 2

และตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพมิ

ในอตัราร้อยละ 5

รายไดค้่าบริการ:

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

รายไดค้่าเช่า - - 432 432 ราคาตามสัญญาซึงใกลเ้คียงกบั

ราคาตลาด

รายไดค้่าบริการอืน - - 3,750 3,750 ราคาทีตกลงร่วมกนั

ขายทรัพยสิ์น - - - 1,005 ราคาทีตกลงร่วมกนั

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

รายไดค้่าบริการอืน 60 60 60 60 ค่าบริการคงทีต่อเดือน

ค่านายหน้าจ่าย 1,846 1,975 - - อตัราไม่เกินร้อยละ 2 ของยอดขาย

ซือทรัพยสิ์น - 4,707 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินคา้และรายไดค้่าบริการ - - 23,990 32,260 ขายสินคา้:

ราคาตลาดหักส่วนลดร้อยละ 2 และ

ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพมิในอตัรา

ร้อยละ 5

รายไดค้่าบริการ:

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

รายไดค้่าเช่า - - 864 864 ราคาตามสัญญาซึงใกลเ้คียงกบั

ราคาตลาด
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(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2561 2560 2561 2560

รายไดค้่าบริการอืน - - 7,500 7,500 ราคาทีตกลงร่วมกนั

เงินปันผลรับ - - 52,250 51,230 ตามทีอนุมตัิทีประชุมผูถื้อหุน้

ซือสินคา้ - - - 1,141 ราคาตลาด

ขายทรัพยสิ์น - - - 1,005 ราคาทีตกลงร่วมกนั

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

รายไดค้่าบริการอืน 120 120 120 120 ค่าบริการคงทีต่อเดือน

ค่านายหน้าจ่าย 3,695 3,689 - - อตัราไม่เกินร้อยละ 2 ของยอดขาย

ซือทรัพยสิ์น - 4,707 - - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

เงินปันผลรับ - - 4,900 - ตามทีอนุมตัิทีประชุมผูถื้อหุน้

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 และ 31 มีนาคม 2561

มรีายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

บริษทัยอ่ย - - 2,568 2,572

เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 14)

บริษทัร่วม 1,765 1,985 - -

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษัท

ยอ่ยมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสนั 12,066 11,825 7,349 6,640

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 559 607 310 359

รวม 12,625 12,432 7,659 6,999
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(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสนั 23,678 22,046 14,245 13,341

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,117 1,214 620 718

รวม 24,795 23,260 14,865 14,059

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

เงินสด 115 105 45 45

เงินฝากธนาคาร 247,563 488,868 56,892 175,706

รวม 247,678 488,973 56,937 175,751

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.37

ถึง 0.90 ต่อปี (31 มีนาคม 2561: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.90 ต่อปี)

5. เงินลงทุนชัวคราว

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

30 กนัยายน 2561 31 มีนาคม 2561

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม

หลกัทรัพย์เพือค้า

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 4,331 4,365 4,828 4,852

รวมหลกัทรัพยเ์พือคา้ 4,331 4,365 4,828 4,852

บวก: การปรับมูลค่า 34 24

รวมหลกัทรัพยเ์พือคา้ 4,365 4,852
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ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 และ 31 มีนาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทย

พาณิชยส์ะสมทรัพยต์ราสารหนีประเภทกองทุนรวมตราสารหนีซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออก

หรือคาํประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษทัเอกชน

6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3)

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ - - 840 1,447

คา้งชาํระ

      ไม่เกิน 3 เดือน - - 1,728 1,125

รวมลูกหนีการคา้กิจการทเีกียวขอ้งกนั - - 2,568 2,572

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 549,011 559,700 262,261 270,739

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 201,742 143,766 95,587 61,663

มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 847 2,088 - 1,065

      มากกว่า 12 เดือนขึนไป 5,912 9,922 3,709 5,928

รวม 757,512 715,476 361,557 339,395

หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (6,092) (10,127) (3,709) (5,927)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั - สุทธิ 751,420 705,349 357,848 333,468

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 751,420 705,349 360,416 336,040

ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน 730 637 319 -

ดอกเบยีคา้งรับ 49 49 - -

รวมลูกหนีอืน 779 686 319 -

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 752,199 706,035 360,735 336,040
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7. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

สินคา้คงเหลือ 771,758 709,609 445,211 415,031

หกั: รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลคา่

สุทธิทีจะไดร้ับ (39,197) (46,291) (30,151) (35,664)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 732,561 663,318 415,060 379,367

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิทีจะไดร้ับจาํนวน 7 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ: บนัทึกกลบัรายการปรับลดจาํนวน

6 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย

8. เงินฝากธนาคารทีมภีาระคาํประกัน

ณ วันที 30 กันยายน  2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นําเงินฝากธนาคารจํานวน  46 ล้านบาท

(31 มีนาคม 2561: 46 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชือตามทีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21.5

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

9.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พนับาท)

ลกัษณะ จดัตงัขึน งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม

ชือบริษทั ธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคา่ตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั โมรี โลหะกจิ (ประเทศไทย) จาํกดั นายหนา้ ไทย 49 49 4,900 4,900 8,349 12,427

9.2 ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ

(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษทั

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม

เงินปันผลทีบริษทัฯ

รับระหว่างงวด

2561 2560 2561 2560

บริษทั โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จาํกดั 405 403 - -
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(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษทั

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม

เงินปันผลทีบริษทัฯ

รับระหว่างงวด

2561 2560 2561 2560

บริษทั โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จาํกดั 822 656 4,900 -

บริษทั โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จาํกดั

เมือวนัที 20 มิถุนายน 2561 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ของบริษทั โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย)

จาํกดั มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากกาํไรของผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที

31 มีนาคม 2561 และกําไรสะสมสินสุด ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 100 บาท  โดย

บริษทัร่วมไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 27 มิถุนายน 2561

9.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมีสาระสําคญั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ลา้นบาท)

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

สินทรัพยห์มุนเวียน 17.8 26.3

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 0.1 0.1

หนีสินหมุนเวียน (0.4) (0.6)

หนีสินไม่หมุนเวียน (0.5) (0.4)

สินทรัพย์ - สุทธิ 17.0 25.4

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49.0 49.0

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 8.3 12.4

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม 8.3 12.4
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ลา้นบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

2561 2560

รายได้ 1.8 2.0

กาํไร 0.8 0.8

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน                   -                   -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 0.8 0.8

(หน่วย: ลา้นบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

2561 2560

รายได้ 3.7 3.7

กาํไร 1.7 1.3

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน                   -                   -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1.7 1.3

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 รายละเอยีดของบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

ชือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

ค่าเผือการดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน

มูลค่าตามบญัชีตาม

วิธีราคาทุน - สุทธิ

30

กนัยายน

2561

31

มีนาคม

2561

30

กนัยายน

2561

31

มีนาคม

2561

30

กนัยายน

2561

31

มีนาคม

2561

30

กนัยายน

2561

31

มีนาคม

2561

30

กนัยายน

2561

31

มีนาคม

2561

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั 240 240 60 60 144,000 144,000 - - 144,000 144,000

บริษทั อลัเทอร์เนทฟี เอ็นแมท จาํกดั 6 6 100 100 5,499 5,499 (718) - 4,781 5,499

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั 230 230 100 100 258,238 258,238 - - 258,238 258,238

รวม 407,737 407,737 (718) - 407,019 407,737
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10.2  เงินปันผลรับ

(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน สินสุดวนัที 30 กนัยายน

ชือบริษทั 2561 2560 2561 2560

บริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั - - 39,600 31,680

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั - - 12,650 19,550

รวม - - 52,250 51,230

บริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั

เมือวนัที 20 มิถุนายน 2561 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั มีมติ

อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากกาํไรของผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม

2561 ในอตัราหุ้นละ 54 บาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ

26.50 บาท คงเหลือเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 27.50 บาท โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้

ในวนัที 27 มิถุนายน 2561

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั

เมือวนัที 20 มิถุนายน 2561 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั มีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากกําไรของผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสุดวันที

31 มีนาคม 2561 ในอตัราหุน้ละ 11 บาท โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัรา

หุ้นละ 5.50 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวแลว้ในวนัที 27 มิถุนายน 2561
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11. เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

30 กนัยายน 2561  มีนาคม 2561

ราคาทุน

มูลค่า

ยตุิธรรม ราคาทุน

มูลค่า

ยตุิธรรม

เงินลงทุนในความต้องการของตลาดทีเป็นหลกัทรัพย์เผือขาย

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์

   และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 2,442 3,021 2,466 2,765

หัก: ลดทุน (1)                    - (24)                    -

รวมหลกัทรัพยเ์ผือขาย 2,441 3,021 2,442 2,765

บวก: การปรับมูลค่า 580 323

รวมหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3,021 2,765

ณ วนัที 11 กนัยายน 2561 ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

ไทคอน (TREIT) ไดจ้่ายเงินเฉลียคืนจากการลดทุนชาํระแลว้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสต์

12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลียนแปลงของบัญชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

2561 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที  เมษายน 2561 412,069 264,263

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 131,266 3,531

จาํหน่ายระหว่างงวด - สุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย (16) -

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (29,282) (19,490)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี30 กนัยายน 2561 514,037 248,304

เมือวนัที 5 กรกฎาคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหนึงไดเ้ขา้ทาํสัญญาซือขายทีดินและอาคารโรงงานเพือ

โครงการขยายโรงงานเป็นจาํนวนเงิน 125 ลา้นบาท และไดจ้่ายชาํระเงินมดัจาํเป็นจาํนวนเงิน 12.5

ลา้นบาทแลว้ในวนัทีทาํสัญญา ต่อมาเมือวนัที 2 สิงหาคม 2561 บริษทัย่อยไดช้าํระส่วนทีเหลือและรับ

โอนกรรมสิทธิทีดินและอาคารโรงงานแลว้
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บริษัทฯได้จดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนันและได้จดจาํนองเครืองจักร       

ส่วนหนึง บริษัทย่อยแห่งหนึงได้จดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนันและได้

จดจาํนองเครืองจักรส่วนหนึง และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึงไดจ้ดจาํนองหน่วยในอาคารชุดไวก้ับ

ธนาคารเพือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมและวงเงินสินเชืออืน ๆ ทีบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจาก

ธนาคารตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21.5

มูลค่าตามบญัชีของเครืองจกัรของบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหนึงทีเป็นหลกัประกนัสรุปไดด้งันี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

ราคาทุน 282 282 173 173

มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - -

13. เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

เงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร 1.80 - 2.75 1.90 6,968 1,121 - -

เจา้หนีทรัสตรี์ซีท 3.50 - 3.75 3.50 114,135 34,721 4,500 -

รวม 121,103 35,842 4,500 -

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคารและเจา้หนีทรัสตรี์ซีทนีคาํประกนัโดยการ

จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนั หน่วยในอาคารชุด เครืองจกัรและบญัชีเงินฝากประจาํ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และคําประกันโดยบริษัทฯ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 21.5
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14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 448,634 546,832 268,803 329,579

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 11,934 13,441 5,498 7,152

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 1,765 1,985 - -

ค่านายหนา้คา้งจ่าย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 28 42 28 42

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 17,031 1,501 7,976 816

รวม 479,392 563,801 282,305 337,589

15. สํารองตามกฎหมายของบริษัทย่อย

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึงบริษทัฯทาํมาหาไดทุ้กคราวทีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสาํรองนนัจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย สาํรองตามกฎหมายดงักล่าว

ไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

16.     ภาษีเงินได้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที  กนัยายน 2561 และ 2560 สรุป

ไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลระหว่างกาล 11,596 17,611 1,416 5,424

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชวัคราว 1,126 158 862 200

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 12,722 17,769 2,278 5,624
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 (หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลระหว่างกาล 25,151 32,251 5,036 10,755

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชวัคราว 1,684 350 1,070 285

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 26,835 32,601 6,106 11,040

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี ณ วนัที 30 กันยายน 2561 และ 31 มีนาคม

2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผือดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 144 -

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 477 1,209 - 369

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 7,839 9,258 6,030 7,133

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,721 7,301 4,778 4,520

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ 176 129 - -

รวม 16,213 17,897 10,952 12,022
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17. สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ดงันี

สินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน

สกุลเงิน ณ วนัที ณ วนัที อตัราแลกเปลียนเฉลีย ณ วนัที

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

30 กนัยายน

2561

31 มีนาคม

2561

(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.1 0.7 1.7 32.36 31.19

เยนญีปุ่ น 0.5 0.5 - - 0.2809 0.2893

เหรียญสิงคโปร์ - - - 0.1 - 24.10

บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือลดความเสียงจาก

อัตราแลกเปลียนของหนีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึงมีอายุสัญญาไม่ เกินหนึงปี โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี

อตัราแลกเปลียนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย

(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ณ วันที 30 กันยายน 2561

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 - 32.49 - 33.30 -

อตัราแลกเปลียนตามสัญญาของ

สกุลเงิน จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย

(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ณ วันที  มีนาคม 2561

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.1 - 31.20 - 32.17 -

18. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหว่างงวด

19. ส่วนงานดําเนินงาน

บริษทัฯและบริษัทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน

ดาํเนินงานทีรายงาน
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

ธุรกจิจดัหาและ รายการปรับปรุง

ธุรกจิผลิตและ จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ รวมส่วนงาน และตดัรายการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ สินคา้สําเร็จรูป ทีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 631 719 213 209 844 928 - - 844 928

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 11 15 - - 11 15 (11) (15) - -

รายได้ทังสิน 642 734 213 209 855 943 (11) (15) 844 928

ผลการดําเนินงาน

กําไรของส่วนงาน 86 104 16 20 102 124 - - 102 124

รายไดอ้ืน 8 8

ค่าใชจ้่ายในการขาย (17) (16)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (28) (25)

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (1) (1)

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 64 90

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (12) (18)

กําไรสําหรับงวด 52 72

 (หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

ธุรกจิจดัหาและ รายการปรับปรุง

ธุรกจิผลิตและ จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ รวมส่วนงาน และตดัรายการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ สินคา้สําเร็จรูป ทีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,286 1,344 412 394 1,698 1,738 - - 1,698 1,738

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 24 32 - 1 24 33 (24) (33) - -

รายได้ทังสิน 1,310 1,376 412 395 1,722 1,771 (24) (33) 1,698 1,738

ผลการดําเนินงาน

กําไรของส่วนงาน 179 196 34 38 213 234 - - 213 234

รายไดอ้ืน 13 15

ค่าใชจ้่ายในการขาย (33) (31)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (56) (51)

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (3) (3)

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม

ทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1 -

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 135 164

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (26) (33)

กําไรสําหรับงวด 109 131
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20.     เงินปันผล

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

(ลา้นบาท) (บาท)

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 เมือวนัที 26 กรกฎาคม 2561

   (ภายหลงัการจ่ายเงินปันผล

   ระหว่างกาล) 95.75 0.25

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับปี ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 เมือวนัที 27 กรกฎาคม 2560

   (ภายหลงัการจ่ายเงินปันผล

   ระหว่างกาล) 76.60 0.20

21. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน

21.1 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีในอาคารสาํนกังาน อายขุองสญัญา

มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี

บริษทัฯและบริษัทย่อยมีจาํนวนเงินขันตาํทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงาน

ทีบอกเลิกไม่ได้ ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

30 กนัยายน 2561 31 มีนาคม 2561

จ่ายชาํระ

ภายใน  ปี 3 3

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 1

21.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาบริการ

ณ วันที  30 กันยายน  2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึงมีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาให้          

ความช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาอืนเป็นจํานวนเงินรวม 4 ล้านบาท  (31 มีนาคม  2561:

6 ลา้นบาท)

21.3 ภาระผูกพนัอืน

ณ วนัที 30 กันยายน 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพนัเกียวกับส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เรียกชาํระใน

บริษทัย่อยแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 4.5 ลา้นบาท)
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21.4 การคาํประกัน

ณ วนัที 30 กันยายน 2561 บริษัทฯคาํประกันวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเชือให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน

350 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 350 ลา้นบาท)

21.5 วงเงินสินเชือ

ณ วนัที 30 กันยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชือจากธนาคารหลายแห่งและ

มีหลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี

บริษัทฯ

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคาํประกนัและเงินกูย้ืมระยะสนัจาํนวน 1,461 ลา้น

บาท และมีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือจาํนวน 35 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 59 ลา้นบาท) วงเงินนี

คาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัฯ 

- วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 30 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่มี)

วงเงินนีคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนั เครืองจกัร และเงินฝาก

ประจาํของบริษทัฯ

- วงเงินสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 1,000 ลา้นบาท และมีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ

จาํนวน 26 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 50 ลา้นบาท) วงเงินสินเชือนีคาํประกนัโดยการจดจาํนอง

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัฯ

บริษัทย่อยแห่งทีหนึง

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคาํประกนัและเงินกูย้ืมระยะสันจาํนวน 300 ลา้น

บาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่ม)ี วงเงินนีคาํประกนัโดยการจดจาํนอง

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัย่อย

- วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 10 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่มี)

วงเงินนีคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนัของบริษทัยอ่ย

- วงเงินสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 200 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ

(31 มีนาคม 2561: ไม่ม)ี วงเงินนีคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนนั

และเครืองจกัรของบริษทัย่อย
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บริษัทย่อยแห่งทีสอง

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคําประกันและเงินกู ้ยืมระยะสันจาํนวน 506

ลา้นบาท และมีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือจาํนวน 110 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 35 ลา้นบาท) วงเงิน

นีคาํประกนัโดยการจดจาํนองหน่วยในอาคารชุดซึงใชเ้ป็นสาํนกังานของบริษทัยอ่ย บญัชีเงินฝาก

ประจาํของบริษทัย่อยและคาํประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินเบิกเกินบัญชีจ ํานวน  60 ล้านบาท และมีส่วนที เบิกใช้คงเหลือจํานวน  7 ล้านบาท

(31 มีนาคม 2561: 1 ลา้นบาท) วงเงินนีคาํประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํของบริษทัย่อยและคาํ

ประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 11.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็น

เงินไทยจาํนวน 380 ลา้นบาท  และ 115 ลา้นบาท  รวมเป็น 495 ลา้นบาท และมีส่วนทีเบิกใช้

คงเหลือเป็นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็นเงิน

ไทยจาํนวน 15 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็นเงินไทย

จาํนวน 17 ลา้นบาท)

บริษัทย่อยแห่งทีสาม

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคาํประกนัและเงินกูย้ืมระยะสันจาํนวน 22 ลา้น

บาท และไมม่ีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่มี) วงเงินนีคาํประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 5 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ (31 มีนาคม 2561: ไม่มี)

วงเงินนีคาํประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 30 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ 

(31 มีนาคม 2561: ไม่ม)ี วงเงินนีคาํประกนัโดยบริษทัฯ

22. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

บริษทัฯและบริษทัย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มี

ตลาดทีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจะใช ้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าว

แทน
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ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายตุิธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได้

ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนนัให้มากทีสุด มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที 13 เรือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรมออกเป็นสามระดบัตาม

ประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมสีภาพคล่อง

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณ

ขึน

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชวัคราว - 4.4 - 4.4

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ

ของตลาดทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3.0 - - 3.0

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 40.2 - 40.2

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชวัคราว - 4.9 - 4.9

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ

ของตลาดทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 2.8 - - 2.8

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 65.7 - 65.7
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 25.5 - 25.5

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 48.9 - 48.9

23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

23.1 เมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมกรรมการบริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั (บริษทัยอ่ย)ไดม้ีมติ

อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามัญของบริษทัย่อยสําหรับผลการดาํเนินงาน

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2561 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงิน 10.35

ลา้นบาท

23.2 เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมกรรมการบริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดม้ีมติ

อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามัญของบริษทัย่อยสําหรับผลการดาํเนินงาน

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2561 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 25.00 บาท รวมเป็นเงิน 60.00

ลา้นบาท

23.3 เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมกรรมการบริษทัฯไดม้ีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผูถ้ือหุ้นสาม ัญของบริษัทฯสําหรับผลการดําเนินงานตังแต่วนัที 1 เมษายน 2561 ถึงว ันที

30 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท รวมเป็นเงิน 72.77 ลา้นบาท

24. การอนุมัติงบการเงินรวมระหว่างกาล

งบการเงินรวมระหว่างกาลนีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 9 พฤศจิกายน

2561


