
บริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2560















บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 237,452,102 177,643,146 20,103,980 28,817,101

เงินลงทุนชวัคราว 9 21,351,523 4,504,132 - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 10 679,827,296 762,172,743 349,651,405 402,335,791

สินคา้คงเหลือ 11 792,708,709 664,351,918 492,012,866 349,927,128

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 5,713,482 4,972,880 4,012,059 3,741,504

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,737,053,112 1,613,644,819 865,780,310 784,821,524

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 12 45,980,000 46,500,000 5,880,000 5,500,000

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 10,989,759 9,330,492 4,900,000 4,900,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 406,487,245 406,487,245

เงินลงทุนระยะยาว 15 2,730,195 3,159,913 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 448,517,725 519,216,594 290,145,710 336,884,431

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 762,248 432,910 546,834 159,255

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 21,601,160 21,493,944 13,228,916 12,824,890

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,828,109 3,630,019 2,573,480 2,439,390

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 534,409,196 603,763,872 723,762,185 769,195,211

รวมสินทรัพย์ 2,271,462,308 2,217,408,691 1,589,542,495 1,554,016,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสันจากธนาคาร 18 53,562,539 252,952,833 26,035,879 180,961,274

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 19 531,894,476 362,818,465 349,311,973 209,672,958

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 20 1,167,521 3,479,708 1,167,521 3,479,708

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 29,492,356 15,167,137 8,033,504 1,667,135

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,233,168 13,051,966 4,693,477 7,539,055

รวมหนีสินหมุนเวียน 624,350,060 647,470,109 389,242,354 403,320,130

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 - 1,167,521 - 1,167,521

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 31,068,559 30,018,009 19,139,057 18,679,359

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,400 1,400 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 31,069,959 31,186,930 19,139,057 19,846,880

รวมหนีสิน 655,420,019 678,657,039 408,381,411 423,167,010

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 519,672,600 519,672,600 519,672,600 519,672,600

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 22 72,600,000 65,300,000 38,300,000 38,300,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 440,805,985 376,513,601 240,188,484 189,877,125

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 15 (454,997) (25,279) - -

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 1,415,623,588 1,344,460,922 1,181,161,084 1,130,849,725

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 200,418,701 194,290,730 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,616,042,289 1,538,751,652 1,181,161,084 1,130,849,725

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,271,462,308 2,217,408,691 1,589,542,495 1,554,016,735

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โลหะกิจ เมท็ทอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,199,817,163 3,176,851,447 1,616,901,869 1,675,469,766

เงินปันผลรับ 176,955 199,706 82,894,710 78,623,711

รายไดอ้ืน 26,053,359 29,968,986 33,528,033 34,100,894

รวมรายได้ 3,226,047,477 3,207,020,139 1,733,324,612 1,788,194,371

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,773,596,163 2,858,659,741 1,446,449,851 1,555,587,418

ค่าใชจ่้ายในการขาย 67,990,163 75,202,471 44,919,359 48,486,040

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 104,795,455 99,323,896 63,671,736 57,895,429

รวมค่าใช้จ่าย 2,946,381,781 3,033,186,108 1,555,040,946 1,661,968,887

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 279,665,696 173,834,031 178,283,666 126,225,484

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 1,659,267 1,198,865 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 281,324,963 175,032,896 178,283,666 126,225,484

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,015,095) (14,912,432) (5,135,449) (11,950,136)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 273,309,868 160,120,464 173,148,217 114,275,348

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (54,316,936) (33,403,779) (17,287,908) (7,791,116)

กําไรสําหรับปี 218,992,932 126,716,685 155,860,309 106,484,232

การแบ่งปันกําไร:

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 176,563,656 97,694,779 155,860,309 106,484,232

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 42,429,276 29,021,906

218,992,932 126,716,685

กําไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

   กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 0.46 0.26 0.41 0.28

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 383,000,000 383,000,000 383,000,000 383,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับปี 218,992,932 126,716,685 155,860,309 106,484,232

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

   เผือขาย 15 (429,718) 75,838 - -

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21, 24 2,447,714 (4,123,938) 1,691,050 (2,843,852)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 2,017,996 (4,048,100) 1,691,050 (2,843,852)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 221,010,928 122,668,585 157,551,359 103,640,380

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 178,402,957 93,767,151 157,551,359 103,640,380

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 42,607,971 28,901,434

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 221,010,928 122,668,585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เมท็ทอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน ส่วนของผูม้ี

ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ส่วนไดเ้สีย

ทุนจากการวดั รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - มูลคา่เงินลงทุน ผูถ้ือหุ้น ควบคุมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2558 383,000,000 519,672,600 57,707,335 367,016,241 (101,117) 1,327,295,059 192,939,396 1,520,234,455

กาํไรสําหรับปี - - - 97,694,779 - 97,694,779 29,021,906 126,716,685

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - (4,003,466) 75,838 (3,927,628) (120,472) (4,048,100)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 93,691,313 75,838 93,767,151 28,901,434 122,668,585

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพมิขึนจากการเปลียนแปลงสัดส่วน

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 1,249,900 1,249,900

เงินปันผลจ่าย 29 - - - (76,601,288) - (76,601,288) (28,800,000) (105,401,288)

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสํารอง

   ตามกฎหมาย 22 - - 7,592,665 (7,592,665) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2559 383,000,000 519,672,600 65,300,000 376,513,601 (25,279) 1,344,460,922 194,290,730 1,538,751,652

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2559 383,000,000 519,672,600 65,300,000 376,513,601 (25,279) 1,344,460,922 194,290,730 1,538,751,652

กาํไรสําหรับปี - - - 176,563,656 - 176,563,656 42,429,276 218,992,932

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - - - 2,269,019 (429,718) 1,839,301 178,695 2,017,996

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 178,832,675 (429,718) 178,402,957 42,607,971 221,010,928

เงินปันผลจ่าย 29 - - - (107,240,291) - (107,240,291) (36,480,000) (143,720,291)

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสํารอง

   ตามกฎหมาย 22 - - 7,300,000 (7,300,000) - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 383,000,000 519,672,600 72,600,000 440,805,985 (454,997) 1,415,623,588 200,418,701 1,616,042,289

- - - - - - - -

- - - - - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560



(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2558 383,000,000 519,672,600 35,807,335 165,329,410 1,103,809,345

กาํไรสําหรับปี - - - 106,484,232 106,484,232

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - (2,843,852) (2,843,852)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี - - - 103,640,380 103,640,380

เงินปันผลจ่าย 29 - - - (76,600,000) (76,600,000)

โอนกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรอง

   ตามกฎหมาย 22 - - 2,492,665 (2,492,665) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2559 383,000,000 519,672,600 38,300,000 189,877,125 1,130,849,725

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 เมษายน 2559 383,000,000 519,672,600 38,300,000 189,877,125 1,130,849,725

กาํไรสําหรับปี - - - 155,860,309 155,860,309

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - 1,691,050 1,691,050

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี - - - 157,551,359 157,551,359

เงินปันผลจ่าย 29 - - - (107,240,000) (107,240,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560 383,000,000 519,672,600 38,300,000 240,188,484 1,181,161,084

- - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี - - - - -

กาํไรสะสม

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 273,309,868 160,120,464 173,148,217 114,275,348

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: -

   คา่เสือมราคา 82,743,400 91,621,652 45,115,790 38,768,252

   คา่ตดัจาํหน่าย 161,862 140,180 103,621 43,758

   คา่เผือหนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 749,127 6,440,428 (825,000) 1,353,224

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (1,901,138) 2,659,734 1,635,431 1,698,072

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (22,642) (88,504) - -

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนชวัคราว (24,748) (4,132) - -

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (3,969,341) (1,132,167) (5,615,064) (96,657)

   การเปลียนแปลงในสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,241,142 3,319,290 2,704,460 1,931,400

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (358,943) (159,725) (349,269) (169,399)

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,659,267) (1,198,865) - -

   รายไดเ้งินปันผล (176,955) (199,706) (82,894,710) (78,623,711)

   ดอกเบียรับ (842,495) (896,297) (94,460) (95,202)

   คา่ใชจ่้ายดอกเบีย 6,701,727 13,636,157 4,412,832 11,289,496

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

  และหนีสินดาํเนินงาน 358,951,597 274,258,509 137,341,848 90,374,581

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 81,627,427 9,879,633 53,527,539 67,502,479

   สินคา้คงเหลือ (126,455,653) 156,787,292 (143,721,169) 124,117,305

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (740,602) 2,933,407 (270,555) 3,257,745

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (198,090) 4,903,594 (134,090) 5,152,495

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 169,592,468 (72,392,176) 140,126,176 (45,375,973)

   หนีสินหมุนเวียนอืน (4,818,798) 137,889 (2,845,578) (2,677,528)

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (130,950) (1,118,450) (130,950) (801,300)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 477,827,399 375,389,698 183,893,221 241,549,804

   จ่ายดอกเบีย (6,937,323) (13,977,707) (4,628,805) (11,629,238)

   จ่ายภาษีเงินได้ (40,710,861) (35,576,027) (11,748,327) (11,157,952)

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 430,179,215 325,835,964 167,516,089 218,762,614

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (3,250,100)

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (22,900,000) (4,500,000) - -

เงินฝากมีภาระคาํประกนัลดลง (เพิมขึน) 520,000 (500,000) (380,000) (500,000)

เงินสดจ่ายซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (13,671,063) (65,474,196) (4,389,654) (55,924,603)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 6,100,000 20,118,411 - -

เงินสดรับจากเงินปันผล 176,955 199,706 82,894,710 78,623,711

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 5,104,673 1,224,480 11,136,449 125,446

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบีย 829,541 913,129 94,460 95,202

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (23,839,894) (48,018,470) 89,355,965 19,169,656

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคารลดลง (199,390,294) (125,891,967) (154,925,395) (154,195,607)

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (3,479,708) (4,851,577) (3,479,708) (4,147,890)

เงินสดรับจากการเพิมทุนบริษทัยอ่ย - 1,249,900 - -

เงินปันผลจ่าย (143,720,291) (105,401,288) (107,240,000) (76,600,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (346,590,293) (234,894,932) (265,645,103) (234,943,497)

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อ

   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 59,928 (86,039) 59,928 (86,039)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) 59,808,956 42,836,523 (8,713,121) 2,902,734

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 177,643,146 134,806,623 28,817,101 25,914,367

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 237,452,102 177,643,146 20,103,980 28,817,101

- - - -

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

   รายการทีไม่ใช่เงินสด:

      ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

         ประกนัภยั (3,059,642) 5,154,923 (2,113,812) 3,554,815

      การเพิมขึน (ลดลง) ของส่วนเกินทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง

         มลูคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (429,718) 75,838 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม

สําหรับปีสินสุดวนัที  มนีาคม

1. ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษัท โลหะกิจ เมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึงจดัตังและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การแปรรูป การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สเตนเลส เหลก็และโลหะ

และให้บริการตัดสเตนเลส เหล็กและโลหะ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที /  หมู่  

ถนนสุขสวสัดิ ตาํบลบางจาก อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบัญชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบญัชี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม

ก)  งบการเงินรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกดั (มหาชน)

(ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี

จดัตงัขึนใน อตัราร้อยละ

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้

2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จาํกดั ผลิต ถลุง ประกอบและแปรรูป

โลหะ

ไทย 60 60

บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท

   จาํกดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะและ

อโลหะ

ไทย 75 75

บริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล

   จาํกดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑส์เตนเลส

อลูมิเนียม ทองเหลอืง ทองแดง

สังกะสีและเหลก็ชุบซิงค์

ไทย 100 100
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิได้รับ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการ

กิจกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตังแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจ

ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญ  เงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยไดถ้กูตดัออกจากงบการเงินรวมนีแลว้

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ

บริษทัยอ่ยส่วนทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีริมมผีลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

(ปรับปรุง ) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคําและ

คาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯและบริษทัย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางบญัชีฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชสํ้าหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีที

เริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหม้ีขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั

ผูใ้ชม้าตรฐาน
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทย่อยเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน การ

รายงานทางการเงินทีมีการเปลยีนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  (ปรับปรุง ) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบญัชีฉบับปรับปรุงนีกาํหนดทางเลือกเพิมเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยเลือกบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สียได ้ตามทีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรับปรุง

) เรือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทังนี กิจการต้องใชว้ิธีการบันทึกบญัชี

เดียวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าว

ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธี

ปรับยอ้นหลงั

มาตรฐานการบัญชีฉบบัดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

เนืองจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแลว้ว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนใน

งบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนยัสาํคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้

โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม สาํหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้

รายได้ค่าบริการ

รายไดค่้าบริการรับรู้เมือไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขนัความสาํเร็จของงาน

ดอกเบียรับ

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯและบริษทัย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี

สภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช้

4. ลูกหนีการค้า

ลกูหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผอืหนีสงสยั

จะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึงโดยทวัไป

พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี

4.  สินค้าคงเหลอื

สินค้าสําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนัก) หรือมลูค่า

สุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทังหมดรวมทัง

ค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย ราคาทุนสินค้าสําเร็จรูปทีซือประกอบด้วย ราคาซือและค่าใช้จ่ายทางตรง

ทีเกียวขอ้งกบัการซือหกัดว้ยส่วนลดรับและเงินทีไดรั้บคืนจากการซือสินคา้

วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมลูค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั) หรือมลูค่าสุทธิทีจะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือสินค้าเสือมคุณภาพโดยพิจารณาจากสินคา้ทีเสียหาย เก็บไวน้าน

และลา้สมยั

4. เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้แสดงตามมลูค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยด์ังกล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ันออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ส่วนมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารหนีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนักในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน

4. ทีดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสือมราคา

ทีดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และ

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (ถา้มี)

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปนี

อาคาร สิงติดตงัและส่วนปรับปรุงอาคาร - 20  และ 5 ปี

เครืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 และ  ปี

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน - 5 ปี

ยานพาหนะ - 5 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน และสินทรัพยร์ะหว่างติดตงัและก่อสร้าง

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการ

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4. ต้นทุนการกู้ยมื

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูที้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ัน

จะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามทีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้มือืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเกิด

รายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนัน

4.  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)

ของสินทรัพยน์นั

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกัดอยา่งมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ดงักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์ันเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตัดจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด

จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที

มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัคือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ตดัจาํหน่ายในอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี
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4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ

นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าทีดิน อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ

ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์เช่าหรือมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า

แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสิน

ระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์

ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์เช่า

สัญญาเช่าทีดิน อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ

ส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุล

เงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน  ณ วนัทีเกิดรายการ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการทีไดมี้การทาํสัญญาตกลงอตัรา

แลกเปลียนล่วงหนา้ไวก็้จะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีตกลงล่วงหนา้นัน

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยด์งักล่าว

อาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่า

ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เมือเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังาน

จ่ายสะสมและเงินทีบริษัทฯและบริษัทยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรอง

เลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบ

กองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานซึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับ

พนกังาน

บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย

ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณ การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
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4.14 ประมาณการหนีสิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมือภาระผูกพันซึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย

จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผกูพนันัน และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถ

ประมาณมลูค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ

4.15 ภาษีเงนิได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทีเกียวขอ้งนัน โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี รวมทัง

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบริษทัฯและบริษทัย่อย

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า

บริษทัฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี

ทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี

ทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
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4. 6 การวดัมูลค่ายุตธิรรม

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอน

หนีสินใหผู้อื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหวา่งผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัทีวดัมลูค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดั

มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อย

จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และ

พยายามใช้ข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมลูค่ายุติธรรมนันให้

มากทีสุด

ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินใน

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ดงันี

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้้อมูลอืนทีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณ

ขึน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลา

รายงานทีมีการวดัมลูค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้

การประมาณและการตงัสมมติฐาน ซึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุนีผลทีเกิดขึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว้

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสําคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที

เกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว้  การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมี

ดงันี
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สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี

ในการประมาณค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลกูหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ

ของหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนัน เป็นตน้

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลอื

ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการขายสินคา้ โดยคาํนึงถึงมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บของ

สินคา้คงเหลือ อายขุองสินคา้คงเหลือทีคงคา้งและสภาพสินคา้ เป็นตน้

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหมห่ากมีการเปลียนแปลงเช่นนนัเกิดขึน

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกยีวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมอืทางการเงิน

ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ทีไม่มีการซือ

ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน

มลูค่า ซึงตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความ

เสียงทางด้านเครดิต (ทังของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ

เปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวขอ้ง

กบัตวัแปรทีใช้ในการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมลูค่ายุติธรรมทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

และการเปิดเผยลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม
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ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตงัค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขายและเงินลงทุนทัวไป

เมือมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมือมี

ขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า การทีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะ

เวลานานหรือไม่นนัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

บริษทัฯและบริษทัย่อย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้ัก

ภาษีและขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ชเ้มือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จาก ผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตัดบัญชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตใน

แต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

7. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

ขายสินคา้และรายไดค้า่บริการ - - 66,503 96,152 ขายสินคา้:

ราคาตลาดหกัส่วนลดร้อยละ 

และตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพมิใน

อตัราร้อยละ 5

รายได้คา่บริการ:

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด



12

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

2560 2559 2560 2559

รายไดค่้าเช่า - - 1,728 1,728 ราคาตามสัญญาซึงใกลเ้คียงกบั

ราคาตลาด

รายไดค่้าบริการอืน - - 15,000 15,000 ราคาทีตกลงร่วมกนั

เงินปันผลรับ - - 82,895 78,624 ตามทีอนุมติัทีประชุมผูถื้อหุน้

ซือสินคา้และคา่บริการ - - 2,324 3,542 ราคาตลาด

ขายสินทรัพย์ - - 7,300 - ราคาทีตกลงร่วมกนั

คา่นายหนา้จ่าย - - - 5 อตัราไม่เกินร้อยละ  ของ

ยอดขาย

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั

รายไดค้า่บริการอืน 265 300 265 300 ค่าบริการคงทีต่อเดือน

คา่นายหนา้จ่าย 6,243 5,878 - - อตัราไม่เกินร้อยละ  ของ

ยอดขาย

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 มีนาคม  และ  มีรายละเอียด

ดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)

บริษทัยอ่ย - - 1,331 9,970

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

บริษทัร่วม 1,663 1,669 - -

บริษทัยอ่ย - - - 481

รวมเจ้าหนีการคา้และเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,663 1,669 - 481
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีสินสุดวนัที  มีนาคม  และ  บริษทัฯและบริษัทยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสนั 51,766 47,138 32,739 28,138

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 960 3,923 547 2,285

รวม 52,726 51,061 33,286 30,423

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินสด 120 130 60 70

เงินฝากธนาคาร 237,332 177,513 20,044 28,747

รวม 237,452 177,643 20,104 28,817

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหวา่งร้อยละ 0.37 ถึง

0.85 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.38 ถึง 1.00 ต่อปี)

9. เงินลงทุนชัวคราว

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2560 2559

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม

หลกัทรัพย์เพอืค้า

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 21,323 21,352 4,500 4,504

รวมหลกัทรัพยเ์พือคา้ 21,323 21,352 4,500 4,504

บวก: การปรับมลูค่า 29 4

รวมหลกัทรัพยเ์พือคา้ 21,352 4,504
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสม

ทรัพยต์ราสารหนีประเภทกองทุนรวมตราสารหนีซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออกหรือคาํประกนัโดย

รัฐบาลหรือบริษทัเอกชน

ณ ว ันที 31 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งทีสองมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดบวัหลวงธนทวี ประเภท

กองทุนรวมตราสารหนีซึงเน้นลงทุนในตราสารหนีทีออกหรือคาํประกนัโดยรัฐบาลหรือบริษทัเอกชน

10. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 598 5,041

คา้งชาํระ

ไม่เกิน  เดอืน - - 733 4,929

รวมลูกหนีการคา้กิจการทเีกียวขอ้งกนั - - 1,331 9,970

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 541,556 591,612 281,516 296,026

คา้งชาํระ

ไม่เกิน  เดอืน 136,623 164,110 66,734 95,838

มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,157 11,066 - 47

มากกว่า  เดอืนขึนไป 24,616 18,874 17,954 18,732

รวม 703,952 785,662 366,204 410,643

หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (24,794) (24,045) (17,954) (18,779)

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั - สุทธิ 679,158 761,617 348,250 391,864

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 679,158 761,617 349,581 401,834

ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน 619 502 70 502

ดอกเบียคา้งรับ 50 54 - -

รวมลูกหนีอนื 669 556 70 502

รวมลูกหนีการคา้และลกูหนีอืน - สุทธิ 679,827 762,173 349,651 402,336
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ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2559 บริษทัยอ่ยตดัลูกหนีออกจากบญัชีเป็นหนีสูญไปเป็นจาํนวน

เงิน 4 ลา้นบาท (2560: ไม่มี)

11. สินค้าคงเหลอื

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลอื - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินคา้สําเร็จรูป 435,983 426,145 (46,368) (46,076) 389,615 380,069

วตัถุดิบ 386,197 264,603 (8,915) (11,109) 377,282 253,494

วสัดุสินเปลือง 23,934 20,866 - - 23,934 20,866

สินคา้ระหวา่งทาง 1,878 9,923 - - 1,878 9,923

รวม 847,992 721,537 (55,283) (57,185) 792,709 664,352

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลอื - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สินคา้สําเร็จรูป 218,214 192,086 (36,187) (32,358) 182,027 159,728

วตัถุดิบ 304,466 186,156 (8,915) (11,109) 295,551 175,047

วสัดุสินเปลือง 13,013 11,801 - - 13,013 11,801

สินคา้ระหวา่งทาง 1,422 3,351 - - 1,422 3,351

รวม 537,115 39 ,394 (45,102) (43,467) 492,013 349,927

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

ใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท (2559: บนัทึกเพิมการปรับลดเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้น

บาท) (งบเฉพาะกิจการ: บันทึกเพิมการปรับลดเป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (2559: บนัทึกเพิมการ

ปรับลดเป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขาย

12. เงินฝากธนาคารทีมภีาระคําประกนั

ณ  ว ันที 31 มีน าคม  2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นําเงินฝากธน าคารจํานวน  46 ล้านบาท

(2559: 47 ลา้นบาท) ไปวางไวก้บัธนาคารเพือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชือตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 30.5
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พนับาท)

ลกัษณะ จดัตงัขึน งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม

ชือบริษทั ธุรกจิ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั โมรี โลหะกจิ (ประเทศไทย) จาํกดั นายหนา้ ไทย 49 49 4,900 4,900 10,989 9,330

13.2 ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษทั

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลทีบริษทัฯ

รับระหว่างปี

2560 2559 2560 2559

บริษทั โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,659 1,199 - -

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีมีสาระสําคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

หน่วย: ลา้นบาท

2560 2559

สินทรัพยห์มุนเวียน 22.8 18.9

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 0.4 0.6

หนีสินหมุนเวียน (0.6) (0.4)

หนีสินไม่หมุนเวียน (0.1) (0.1)

สินทรัพย์ - สุทธิ 22.5 19.0

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49.0 49.0

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 11.0 9.3

มูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของกจิการในบริษัทร่วม 11.0 9.3
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ลา้นบาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที

 มีนาคม

2560 2559

รายได้ 6.3 5.9

กาํไร 3.4 2.4

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 3.4 2.4

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

14.1 รายละเอยีดของบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

ชือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จาํกดั 240 60 144,000 144,000

บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จาํกดั 6 6 75 4,249 4,249

บริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล จาํกดั 230 100 258,238 258,238

รวม 406,487 406,487

เมือวนัที 24 ธนัวาคม 255  ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จาํกดั มีมติให้

เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั ,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น

10 ลา้นบาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน

90,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และเรียกชําระแล้วหุ้นละ  50 บาท โดยบริษัทย่อยได้

จดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที  มกราคม 255 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดล้งทุน

เพิมในบริษัทยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 65,002 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทเรียกชาํระแลว้หุน้ละ 50

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 3.25 ลา้นบาท มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯเปลียนแปลงจากเดิมใน

สัดส่วนการถือหุน้ 100% คงเหลือสัดส่วนการถือหุน้ 75%
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14.2 เงินปันผลรับ

(หน่วย: พนับาท)

ชือบริษทั 2560 2559

บริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั 54,720 43,200

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จาํกดั 28,175 33,925

บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จาํกดั - 1,499

รวม 82,895 78,624

บริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั

เมือว ันที 20 มิถุนายน 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษัท ออโต ้เม็ททอล จาํกดั มีมติ

อนุ มัติ การจ่ายเงิน ปั น ผลให้แก่ ผู ้ถือหุ้น จากก ําไรของผลก ารด ําเนิ น งาน สําหรั บ ปี สิ น สุ ด

วนัที 31 มีนาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 20 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 48 ลา้นบาท โดยบริษัทย่อยได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 27 มิถุนายน 9

เมือว ัน ที  10 พ ฤศจิกายน  2559 ทีป ระชุมค ณ ะกรรมการของบ ริษัท  ออโต้ เม็ท ทอล จําก ัด

ครังที 4/2559 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรของผลการดาํเนินงาน

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2559 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 43.2

ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 29 พฤศจิกายน 2559

บริษทั เอ็นเอสซี เมท็ทอล จาํกดั

เมือว ันที 20 มิถุนายน 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษัท เอน็เอสซี เมท็ทอล จาํก ัด

มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที

31 มีนาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 5.75 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 13.23 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 27 มิถุนายน 9

เมือว ันที  10 พฤศจิกายน  2559 ทีประชุมคณ ะกรรมการของบริษัท เอ็น เอสซี เม็ททอล จาํกัด

ครังที 4/2559 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรของผลการดาํเนินงาน

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2559 ถึงวนัที 30 กนัยายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 6.5 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน

.  ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที 29 พฤศจิกายน 2559
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15. เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2560 2559

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม ราคาทุน มลูค่ายุติธรรม

หลกัทรัพย์เผอืขาย

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3,185 2,730 3,185 3,160

รวมหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3,185 2,730 3,185 3,160

บวก: การปรับมลูค่า (455) (25)

รวมหลกัทรัพยเ์ผือขาย 2,730 3,160

16. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดินและ เครืองตกแต่ง สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครืองจกัร และอุปกรณ์ ระหว่างติดตงั

ทีดิน สิงติดตงั และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และกอ่สร้าง รวม

ราคาทุน

1 เมษายน 2558 140,446 284,235 765,745 20,598 87,509 82,862 1,381,395

ซือเพิม - - 19,775 485 8,454 36,761 65,475

จาํหน่าย - (47) (12,043) (3,558) (2,700) - (18,348)

โอนเขา้ (ออก) - 36,797 79,561 - - (116,358) -

31 มีนาคม 2559 140,446 320,985 853,038 17,525 93,263 3,265 1,428,522

ซือเพิม - - 5,679 434 2,351 4,715 13,179

จาํหน่าย - - - - (18,510) - (18,510)

โอนเขา้ (ออก) - - 3,006 - 3,336 (6,342) -

31 มีนาคม 2560 140,446 320,985 861,723 17,959 80,440 1,638 1,423,191

ค่าเสือมราคาสะสม

1 เมษายน 2558 - 148,143 614,941 17,016 55,839 - 835,939

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 11,421 66,945 1,240 12,015 - 91,621

ค่าเสือมราคาสาํหรับ

ส่วนทีจาํหน่าย - (47) (11,996) (3,556) (2,656) - (18,255)

31 มีนาคม 2559 - 159,517 669,890 14,700 65,198 - 909,305

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 11,264 58,495 1,063 11,921 - 82,743

ค่าเสือมราคาสาํหรับ

ส่วนทีจาํหน่าย - - - - (17,375) - (17,375)

31 มีนาคม 2560 - 170,781 728,385 15,763 59,744 - 974,673
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

ทีดินและ เครืองตกแต่ง สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครืองจกัร และอุปกรณ์ ระหว่างติดตงั

ทีดิน สิงติดตงั และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และกอ่สร้าง รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 มีนาคม 2559 140,446 161,468 183,148 2,825 28,065 3,265 519,217

31 มีนาคม 2560 140,446 150,204 133,338 2,196 20,696 1,638 448,518

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2559 (84 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 91,621

2560 (75 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 82,743

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทีดินและ เครืองตกแต่ง สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครืองจกัร และอุปกรณ์ ระหว่างติดตงั

ทีดิน สิงติดตงั และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และกอ่สร้าง รวม

ราคาทุน

1 เมษายน 2558 94,745 147,445 419,382 13,053 61,224 82,753 818,602

ซือเพิม - - 14,112 416 6,051 35,345 55,924

จาํหน่าย - (46) (10,874) (3,558) (235) - (14,713)

โอนเขา้ (ออก) - 36,797 78,035 - - (114,832) -

31 มีนาคม 2559 94,745 184,196 500,655 9,911 67,040 3,266 859,813

ซือเพิม - - 1,373 245 82 2,199 3,899

จาํหน่าย - - (12,406) - (15,260) - (27,666)

โอนเขา้ (ออก) - - 2,098 - 1,729 (3,827) -

31 มีนาคม 2560 94,745 184,196 491,720 10,156 53,591 1,638 836,046

ค่าเสือมราคาสะสม

1 เมษายน 2558 - 102,957 348,046 10,592 37,250 - 498,845

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 4,651 24,944 845 8,327 - 38,767

ค่าเสือมราคาสาํหรับ

ส่วนทีจาํหน่าย - (46) (10,846) (3,556) (235) - (14,683)

31 มีนาคม 2559 - 107,562 362,144 7,881 45,342 - 522,929

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 4,616 31,503 715 8,282 - 45,116

ค่าเสือมราคาสาํหรับ

ส่วนทีจาํหน่าย - - (8,171) - (13,974) - (22,145)

31 มีนาคม 2560 - 112,178 385,476 8,596 39,650 - 545,900

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 มีนาคม 2559 94,745 76,634 138,511 2,030 21,698 3,266 336,884

31 มีนาคม 2560 94,745 72,018 106,244 1,560 13,941 1,638 290,146

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

2559 (จาํนวน 33 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 38,767

2560 (จาํนวน 39 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 45,116
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึงได้มาภายใตส้ญัญา

เช่าทางการเงินโดยมีมลูค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท ( : 6 ลา้นบาท) (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท ( : 6 ลา้นบาท))

ณ วนัที  มีนาคม  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ  725 ล้านบาท ( : 571 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 451 ลา้นบาท (2559: 439

ลา้นบาท))

บริษัทฯและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดจ้ดจาํนองทีดินส่วนใหญ่พร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินนันและได้

จดจาํนองเครืองจกัรส่วนหนึง และบริษทัย่อยอีกแห่งหนึงไดจ้ดจาํนองหน่วยในอาคารชุดไวก้บัธนาคาร

เพือเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มและวงเงินสินเชืออืนๆ ทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้รับจากธนาคารตาม

ทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30.5

มูลค่าตามบญัชีของเครืองจกัรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหนึงทีเป็นหลกัประกนัสรุปไดด้งันี

 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ราคาทุน 306 306 197 197

มูลค่าสุทธิตามบญัชี - 2 - -

17. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทีเป็นซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัที  มีนาคม  และ

 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ราคาทุน 15,285 14,794 12,288 11,797

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (14,523) (14,361) (11,741) (11,638)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 762 433 547 159
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การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 433 573 159 203

ซือระหว่างปี 491 - 491 -

ค่าตดัจาํหน่าย (162) (140) (103) (44)

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 762 433 547 159

18. เงินกู้ยมืระยะสันจากธนาคาร

(หน่วย: พนับาท)

อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 3.55 3.60 - 3.75 5,000 50,000 5,000 50,000

เจา้หนีทรัสตรี์ซีท 3.50 - 3.75 2.75 - 3.68 48,563 202,953 21,036 130,961

รวม 53,563 252,953 26,036 180,961

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคารเป็นตวัสัญญาใชเ้งินซึงมีกาํหนดเวลาชาํระคืนภายใน  เดือน

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคารและเจา้หนีทรัสต์รีซีทนีคาํประกนัโดยการ

จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนทีดินนนั หน่วยในอาคารชุด เครืองจกัรและบญัชีเงินฝากประจาํ

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และคาํประกนัโดยบริษทัฯตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 30.5

19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 512,838 341,019 339,211 197,914

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - - 481

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 15,820 18,164 9,259 10,004

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 1,663 1,669 - -

คา่นายหน้าคา้งจ่าย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 18 61 18 61

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,555 1,905 824 1,213

รวม 531,894 362,818 349,312 209,673
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20. หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,178 4,809 1,178 4,809

หกั: ดอกเบยีรอการตดัจาํหน่าย (10) (161) (10) (161)

รวม 1,168 4,648 1,168 4,648

หกั: ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (1,168) (3,480) (1,168) (3,480)

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - 1,168 - 1,168

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซิงเพอืเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงาน

ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาประมาณ 3 - 5 ปี

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขนัตาํตามสัญญาเช่าการเงินดงันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

2560 2559

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสินตาม

สัญญาเช่า 1,178 - 1,178 3,631 1,178 4,809

ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (10) - (10) (151) (10) (161)

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสิน

   ตามสัญญาเช่า 1,168 - 1,168 3,480 1,168 4,648

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสินตาม

สัญญาเช่า 1,178 - 1,178 3,631 1,178 4,809

ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (10) - (10) (151) (10) (161)

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายทงัสิน

   ตามสัญญาเช่า 1,168 - 1,168 3,480 1,168 4,648
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21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงานแสดง

ไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 30,018 22,662 18,679 13,994

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,368 2,314 2,169 1,314

ตน้ทุนดอกเบีย 873 1,005 536 617

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

ขาดทนุ (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ (2,285) 2,673 (1,515) 1,731

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (265) 1,702 (150) 1,112

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (509) 780 (449) 712

รวม (3,059) 5,155 (2,114) 3,555

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี (131) (1,118) (131) (801)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 31,069 30,018 19,139 18,679

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4,241 3,319 2,705 1,931

รวมค่าใชจ้่ายทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 4,241 3,319 2,705 1,931

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน  ปีขา้งหนา้เป็น

จาํนวนเงิน 18 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 10 ลา้นบาท) ( : จาํนวน 16 ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 9 ลา้นบาท)

ณ วนัที  มีนาคม  ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานรายเดือนและรายวนัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ  6 - 19 ปี และ 6 - 20 ปี (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 10 ปี และ 15 ปี) (  มีนาคม : 7 - 16 ปี และ 11 - 17 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ:

10 ปี และ 17 ปี))
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สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

อตัราคิดลด 2.43 - 3.48 2.40 - 3.34 2.71 - 3.48 2.57 - 3.34

อตัราการขึนเงินเดือน 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00

อตัราการเปลยีนแปลงในจาํนวน

พนกังาน 0 - 58 0 - 54 0 - 58 0 - 54

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 มีนาคม สรุปไดด้งันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิมขึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิมขึน 0.5% ลดลง 0.5%

อตัราคิดลด (0.7) 0.8 (0.4) 0.5

อตัราการขึนเงินเดือน 0.8 (0.7) 0.5 (0.4)

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (0.7) 0.8 (0.5) 0.5

22. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบ้ทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได้

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 182,975 178,490 107,999 104,528

คา่เสือมราคา 82,743 91,514 45,116 38,766

คา่ตดัจาํหน่าย 161 140 104 44
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(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

วตัถุดิบใชไ้ป 1,727,403 1,866,126 1,176,583 1,353,933

วสัดุสินเปลืองใชไ้ป 35,884 39,854 29,622 32,611

ซือสินคา้สําเร็จรูป 670,679 688,844 - -

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูป (9,838) 64,093 (26,128) 61,887

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ

   (โอนกลบั) (1,901) 2,660 1,635 1,698

24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 55,036 35,201 18,115 8,752

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด

ผลแตกต่างชวัคราวและการกลบั

     รายการผลแตกต่างชวัคราว (719) (1,747) (827) (961)

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จากการเปลียนแปลงอตัราภาษี - (50) - -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 54,317 33,404 17,288 7,791

จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั

ขาดทนุ (กาํไร) จากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (612) 1,031 (423) 711
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบัญชีกบัอตัราภาษี

ทีใชส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งันี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 273,310 160,120 173,148 114,275

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ

อตัราภาษี 54,662 32,024 34,630 22,855

ผลกระทบทางภาษสีาํหรับ:

เงนิปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (16,579) (15,725)

หนีสงสัยจะสูญไดรั้บคืน (150) (125) (150) (125)

คา่ใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาหกัทางภาษีได้ 702 1,773 595 786

รายไดท้ีไดร้ับการยกเวน้ภาษี (17) - - -

ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหักภาษีเงินไดเ้พิมขึน (1,210) - (1,208) -

อืน ๆ 330 (268) - -

รวม (345) 1,380 (17,342) (15,064)

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่น

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 54,317 33,404 17,288 7,791

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีสินสุดวนัที  มีนาคม  และ

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 1,749 1,449 381 396

ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 11,056 11,437 9,020 8,693

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,214 6,003 3,828 3,736

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช้ 2,582 2,605 - -

รวม 21,601 21,494 13,229 12,825
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25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการตดัและแปรรูป

โลหะแผ่นตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 3 /ว./  เมือวนัที  พฤษภาคม  ภายใตเ้งือนไข

ทีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุ

จาํเป็นทีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เพือใช้ในการผลิตเพือการส่งออกและการไดรั้บยกเวน้อากร

ขาเขา้สาํหรับของทีนาํเขา้มาเพือส่งกลบัออกไป เป็นระยะเวลาหนึงปี นบัแต่วนัทีนาํเขา้ครังแรก

บริษทัยอ่ยแห่งหนึง ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิต

ท่อเหล็กไร้สนิมตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที ( )/  เมือวนัที  มีนาคม  ภายใต้

เงือนไขทีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับ

กาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา  ปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายได้

จากการประกอบกิจการ (สินสุดลงในเดือนมิถุนายน  2556) และในกรณีทีมีผลขาดทุนเกิดขึนใน

ระหว่างเวลาทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนีอนุญาตให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวนาํผลขาดทุนมาหกักลบ

กบัผลกาํไรทีเกิดขึนภายหลงัระยะเวลาทีไดรั้บยกเวน้ภายใน  ปี นบัจากวนัทีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้

และการได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมไปรวมคาํนวณเพือเสียภาษี

เงินไดต้ลอดระยะเวลาทีบริษทัยอ่ยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

26. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหว่างปี

27. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษัทฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจัดสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทงันีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคือกรรมการผูจ้ดัการ

เพือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์การเป็นหน่วยธุรกิจตาม

ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกัคือ

· ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

· ธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑสิ์นคา้สาํเร็จรูป
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงค์

ในการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ

สินทรัพยร์วมซึงวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ

สินทรัพยร์วมในงบการเงิน

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก

ขอ้มลูรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสาํหรับปีสินสุดวนัที

 มีนาคม 2560 และ มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560

ธุรกจิผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ธุรกจิจดัหาและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สินคา้สําเร็จรูป

รวมส่วนงาน

ทีรายงาน

รายการตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,382 818 3,200 - 3,200

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 68 1 69 (69) -

รายไดท้งัสิน 2,450 819 3,269 (69) 3,200

กาํไรของส่วนงาน 327 99 426 - 426

รายไดอื้น 26

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (68)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (105)

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม

ทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (54)

กาํไรสําหรับปี 219

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 2,271 399 2,670 (399) 2,271

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีบนัทึก

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 11 - 11 - 11

การเพิมขึนของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนทีไม่รวมเครืองมือ

ทางการเงินและสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อตดับญัชี (65) (3) (68) (3) (71)
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 (หน่วย: ลา้นบาท)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2559

ธุรกจิผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ธุรกจิจดัหาและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

สินคา้สําเร็จรูป

รวมส่วนงาน

ทีรายงาน

รายการตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงินรวม

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,382 795 3,177 - 3,177

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 102 - 102 (102) -

รายไดท้งัสิน 2,484 795 3,279 (102) 3,177

กาํไรของส่วนงาน 239 79 318 - 318

รายไดอื้น 30

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (15)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (75)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (99)

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม

ทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (33)

กาํไรสําหรับปี 127

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 2,196 428 2,624 (407) 2,217

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทีบนัทึก

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 - 9 - 9

การเพิมขึน (ลดลง) ของสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนทีไม่รวมเครืองมือ

ทางการเงินและสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อตดับญัชี 43 (1) 42 - 42

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัคือในประเทศไทย โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้

จากทงัตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดงันนัรายไดแ้ละสินทรัพยที์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือ

เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้

ขอ้มลูเกียวกบัลกูคา้รายใหญ่

ในปี  และ  บริษทัฯและบริษทัฯย่อยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่าก ับหรือมากกว่า

ร้อยละ  ของรายไดข้องกิจการ
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28. กองทุนสํารองเลยีงชีพ

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพขึน

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนักงานจะจ่าย

สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดย

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานนันออกจาก

งานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปีสินสุดวนัที  มีนาคม 2560

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 4 ลา้นบาท ( : 3 ลา้นบาท)

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2 ลา้นบาท ( : 2 ลา้นบาท))

29. เงินปันผล

เงนิปันผลจ่าย วนัทีจ่าย

เงนิปันผล อนุมตัิโดย เงนิปันผลจ่าย ต่อหุน้ จ่ายเงินปันผล

(ลา้นบาท) (บาท)

เงนิปันผลประจาํปี ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 53.62 0.14 11 สิงหาคม 2559

สาํหรับปี 2559 ประจาํปีเมือวนัที

28 กรกฎาคม

เงินปันผลระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการ 53.62 0.14 9 ธันวาคม 2559

สาํหรับปี 2560 บริษทัฯเมือวนัที

11 พฤศจิกายน 2559

รวมเงินปันผลทจ่ีายในระหว่างปีสินสุดวนัที

 มีนาคม 107.24 0.28

เงนิปันผลประจาํปี ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 38.30 0.10 11 สิงหาคม 2558

สาํหรับปี 2558 ประจาํปีเมือวนัที

28 กรกฎาคม 2558

เงินปันผลระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการ 38.30 0.10 15 ธนัวาคม 2558

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯเมือวนัที

16 พฤศจิกายน 2558

รวมเงินปันผลทจ่ีายในระหว่างปีสินสุดวนัที

 มีนาคม 76.60 0.20
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30. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน

30.1 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าทีเกียวข้องกับการเช่าพืนทีในอาคารสํานักงาน อายุของ

สัญญาเช่ามีระยะเวลาประมาณ 3 ปี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขันตาํทีต้องจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที

บอกเลิกไม่ได้ ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัที  มีนาคม

จ่ายชาํระ

ภายใน  ปี 3 1

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 -

30.2 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาบริการ

ณ ว ันที 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึงมีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาให้ความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคและสญัญาอืนเป็นจาํนวนเงินรวม 6 ลา้นบาท (2559: 10 ลา้นบาท)

30.3 ภาระผูกพนัอนื

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกียวกบัส่วนของเงินลงทุนทียงัไม่เรียกชาํระในบริษทั

ยอ่ยแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงิน 3.25 ลา้นบาท (2559: 3.25 ลา้นบาท)

30.4 การคาํประกนั

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯคาํประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชือให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน  350

ลา้นบาท (2559: 320 ลา้นบาท)

30.5 วงเงินสินเชอื

ณ วนัที  มีนาคม  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชือจากธนาคารหลายแห่งและมี

หลกัประกนัโดยมีรายละเอียดดงันี

บริษัทฯ

- วงเงินสินเชือเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท หนงัสือคาํประกนัและเงินกูย้ืมระยะสนัจาํนวน 1,461

ลา้นบาท และมีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือจาํนวน  65 ลา้นบาท (2559: 232 ลา้นบาท) วงเงินสินเชือนี

คาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัฯ
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- วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํนวน  30 ลา้นบาท และไม่ มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (2559: ไม่มี) วงเงินนี

คาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนทีดินนนั เครืองจกัรและเงินฝากประจาํของ

บริษทัฯ

- วงเงินสญัญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 1,000 ลา้นบาท และมีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ

จาํนวน 33 ลา้นบาท (2559: 48 ลา้นบาท) วงเงินสินเชือนีคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิง

ปลกูสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัฯ

บริษัทย่อยแห่งหนึง

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคาํประกนัและเงินกู้ยมืระยะสันจาํนวน 300 ลา้น

บาท และมีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือจาํนวน 4 ลา้นบาท (2559: 4 ลา้นบาท) วงเงินนีคาํประกนัโดยการ

จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัยอ่ย

- วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํนวน 10 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (2559: ไม่มี) วงเงินนี

คาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบนทีดินนนัของบริษทัยอ่ย

- วงเงินสัญญาซือเงินตราต่างประเทศจาํนวน  ลา้นบาท และมีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือจาํนวน

2 ลา้นบาท (2559: 1 ลา้นบาท) วงเงินนีคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลกูสร้างบน

ทีดินนนัและเครืองจกัรของบริษทัยอ่ย

บริษัทย่อยแห่งทีสอง

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือคําประกนัและเงินกู้ยมืระยะสันจาํนวน 506 ลา้น

บาท และมีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือจาํนวน 28 ลา้นบาท (2559: 68 ลา้นบาท) วงเงินนีคาํประกนัโดย

การจดจาํนองหน่วยในอาคารชุดซึงใชเ้ป็นสาํนักงานของบริษัทย่อย บญัชีเงินฝากประจาํและ

คาํประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํนวน 60 ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ (2559: ไม่มี) วงเงินนี

คาํประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํและคาํประกนัโดยบริษทัฯ

- วงเงินสญัญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 11.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็น

เงินไทยจาํนวน 404 ลา้นบาท และ 115 ลา้นบาทรวมเป็นจาํนวน 519 ลา้นบาท และมีส่วนทีเบิกใช้

คงเหลือเป็นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็นเงินไทย

จาํนวน 4 ลา้นบาท (2559: 0.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเป็นเงินไทยจาํนวน 29 ลา้นบาท)

บริษัทย่อยแห่งทีสาม

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือคาํประกนัและเงินกูย้ืมระยะสนัจาํนวน  ลา้นบาท

และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ (2559: ไม่มี) วงเงินนีคาํประกนัโดยบริษทัใหญ่
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- วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํนวน  ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใช้คงเหลือ (2559: ไม่มี) วงเงินนี

คาํประกนัโดยบริษทัใหญ่

- วงเงินสญัญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน  ลา้นบาท และไม่มีส่วนทีเบิกใชค้งเหลือ

(2559: ไม่มี) วงเงินนีคาํประกนัโดยบริษทัใหญ่

31. ลาํดับชันของมูลค่ายุตธิรรม

         บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมลูค่ายติุธรรม

แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมลูค่ายติุธรรม ดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2560

ระดบั ระดบั ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชวัคราว - 21.4 - 21.4

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 2.7 - - 2.7

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.9 - 0.9

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2559

ระดบั ระดบั ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชวัคราว - 4.5 - 4.5

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3.2 - - 3.2

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 1.1 - 1.1

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2560

ระดบั ระดบั ระดบั 3 รวม

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.7 - 0.7
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2559

ระดบั ระดบั ระดบั 3 รวม

หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.7 - 0.7

32. เครืองมือทางการเงิน

32. นโยบายการบริหารความเสียง

เครืองมือทางการเงินทีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคาร เจา้หนี

การคา้และเจา้หนีอืน และหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสียงทีเกียวขอ้ง

กบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสียงดงันี

ความเสียงด้านการให้สินเชือ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสียงนีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดงันันบริษทัฯ

และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชือ นอกจากนี การให้

สินเชือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ที

หลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการ

ใหสิ้นเชือคือมลูค่าตามบญัชีของลกูหนีทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย

บริษทัฯและบริษัทย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคารและ

เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารทีมีดอกเบีย สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภท

ระยะสนัและมีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัรา

ตลาดในปัจจุบนั
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สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสาํหรับสินทรัพย์

และหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนด

อตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี
(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที  มีนาคม

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบียปรับ

มากกว่า  ปี ขึนลงตาม ไม่มี อตัราดอกเบีย

ภายใน  ปี ถงึ  ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 9 226 237 0.37 - 0.85

เงินลงทุนชวัคราว - - - 21 21 -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 680 680 -

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 46 - - - 46 0.65 - 1.00

เงินลงทุนระยะยาว - - - 3 3 -

48 - 9 930 987

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 54 - - - 54 3.50 - 3.75

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 532 532 -

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 - - - 1 12.40

55 - - 532 587

 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม ณ วนัที  มีนาคม 59

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบียปรับ

มากกว่า  ปี ขึนลงตาม ไม่มี อตัราดอกเบีย

ภายใน  ปี ถงึ  ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 7 169 178 0.38 - 1.00

เงินลงทุนชวัคราว - - - 5 5 -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 762 762 -

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 47 - - - 47 0.80 - 1.10

เงินลงทุนระยะยาว - - - 3 3 -

49 - 7 939 995

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 253 - - - 253 2.75 - 3.75

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 363 363 -

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 1 - - 5 5.96 - 12.40

257 1 - 363 621
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 (หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที  มีนาคม 

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบียปรับ

มากกว่า  ปี ขึนลงตาม ไม่มี อตัราดอกเบีย

ภายใน  ปี ถงึ  ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 3 15 20 0.37 - 0.85

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 350 350 -

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 6 - - - 6 0.65 - 0.90

8 - 3 365 376

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 26 - - - 26 3.55 - 3.75

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 349 349 -

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 - - - 1 12.40

27 - - 349 376

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที  มีนาคม 59

อตัราดอกเบียคงที อตัราดอกเบียปรับ

มากกว่า  ปี ขึนลงตาม ไม่มี อตัราดอกเบีย

ภายใน  ปี ถงึ  ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบีย รวม ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 4 23 29 0.38 - 1.00

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - 402 402 -

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 6 - - - 6 1.10

8 - 4 425 437

หนีสินทางการเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 181 - - - 181 3.46 - 3.75

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - 210 210 -

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 1 - - 5 5.96 - 12.40

185 1 - 210 396

ความเสียงจากอัตราแลกเปลยีน

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสาํคญัอนัเกียวเนืองจากการซือหรือขายสินคา้

เป็นเงินตราต่างประเทศและเงินกูย้มืระยะสัน บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาทาํสัญญาซือเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า ซึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึงปีเพือใช้เป็นเครืองมือในการบริหาร

ความเสียง
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงันี

สินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลียนเฉลีย

สกุลเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม ณ วนัที 31 มีนาคม ณ วนัที 31 มีนาคม

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.2 0.9 0.5 34.41 35.24

เยนญีปุ่ น 0.5 0.5 2.0 3.2 0.3073 0.3134

เหรียญสิงคโปร์ - - 0.1 0.01 24.93 26.09

บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลอืของสัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือลดความเสียงจาก

อตัราแลกเปลียนของหนีสินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึงมีอายสัุญญาไม่เกินหนึงปี โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี

อตัราแลกเปลียนตามสัญญาของ

สกลุเงิน จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย จาํนวนทีซือ จาํนวนทีขาย

(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ณ วันที  มีนาคม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 - 35.07 - 35.47 -

เหรียญสิงคโปร์ 0.1 - 25.0940 -

ณ วันที  มีนาคม

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.2 - 34.85 - 36.22 -

เยนญีปุ่ น 3.2 - 0.3136 -

32.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมอืทางการเงิน

เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจดัอยู่ในประเภท

ระยะสัน บริษทัฯจึงประมาณมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมลูค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ซึงคาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึงขอ้มูลทีนํามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น

ขอ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลียนทนัที อตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ของ

เงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้า

โภคภณัฑ ์เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสียงดา้นเครดิตของคู่สัญญา

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงันี

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม

มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่ยติุธรรม

กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน)

ตราสารอนุพนัธ์

สัญญาซือขายอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ (0.9) ( .1) (0.7) (0.7)

33. การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการจดัใหมี้ซึงโครงสร้าง

ทุนทีเหมาะสมเพอืสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเสริมสร้างมลูค่าการถือ

หุ้นให้กับผูถ้ือหุ้น โดย ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อทุน

เท่ ากับ  0.41:1 (2559: 0.44:1) และเฉพาะบริษัท ฯ มีอัตราส่วน หนี สิน รวมต่อทุน เท่ากับ 0.35:1

(2559: 0.37:1)

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

34.1 เมือวนัที 19 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ออโต ้เม็ททอล จาํกดั (บริษทัย่อย) ครังที

3/25  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นเพืออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผูถื้อหุน้จากกาํไรของผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 40 บาท

คิดเป็นเงิน 96.0 ลา้นบาท และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยครังที 4/2559 เมือว ันที

10 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 18 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้น

จาํนวน 2.4 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 43.2 ลา้นบาท ซึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้

เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2559 ดงันนั คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 22 บาท เป็นจาํนวนเงิน 52.8

ลา้นบาท

34.2 เมือวนัที 22 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอสซี จาํกดั (บริษัทย่อย) ได้มีมติ

เห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพืออนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจาก

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 15 บาท คิดเป็นเงิน  34.50

ลา้นบาท และตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยเมือวนัที 10 พฤศจิกายน 2559 ไดอ้นุมติัการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 6.50 บาท รวมเป็นเงิน 14.95 ลา้นบาท ซึงบริษทัย่อยไดจ่้าย

เงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2559 ดงันันคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัรา

หุน้ละ 8.50 บาท คิดเป็นเงิน 19.55 ลา้นบาท
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34. เมือวนัที 29 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครังที 2/2560 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอ

ต่อทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นเพืออนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัที  มีนาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท และตามมติทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯครังที 4/2559 เมือว ันที 19 พฤศจิกายน  2559 ได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ  0.14 บาท สาํหรับหุ้นจาํนวน 383 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 53.62 ลา้นบาท

ซึงบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแลว้เมือวันที 9 ธนัวาคม 2559 ดังนัน คงเหลือ

เงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงิน 76.60 ลา้นบาท

35. การอนุมัติงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมือวนัที 29 พฤษภาคม 2560


