
 

บริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 มีนำคม 2561 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย           
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนรวม  งบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุด     
วนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั 
โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้      
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ     
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้     
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญัและกลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยสินคำ้กบัลูกคำ้
เป็นจ ำนวนมำกรำยซ่ึงมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีแตกต่ำงกนัไป ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงพิจำรณำกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำย
เป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรเกิดข้ึนจริงของรำยไดจ้ำกกำรขำย  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทัซ่ึงรวมถึง 

• ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดจ้ำกกำรขำย      
โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุม    
ท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ 

• สุ่มตวัอยำ่งเอกสำรประกอบรำยกำรขำยเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งและเหมำะสมของกำรรับรู้รำยไดว้ำ่
เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกบัลูกคำ้ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั   

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 
• สอบทำนใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี   
• วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยแบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) ส ำหรับรำยกำร

ขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 กลุ่มบริษทัมียอดสินคำ้คงเหลือจ ำนวน 663 ลำ้นบำท และสินคำ้คงเหลือตอ้งแสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บสุทธิแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ ดงันั้น ในกำรประมำณกำรค่ำเผือ่กำรลดลง
ของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 11 จ  ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจท่ี
ส ำคญัของฝ่ำยบริหำร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรประมำณกำรค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือส ำหรับสินคำ้
ลำ้สมยัหรือเส่ือมสภำพซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรวเิครำะห์ในรำยละเอียดเก่ียวกบัวงจรอำยขุองสินคำ้  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือโดยท ำกำรตรวจสอบ ซ่ึงรวมถึง 

• ท ำควำมเขำ้ใจและประเมินวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของ
มูลค่ำสินคำ้คงเหลือ รวมถึงสอบทำนควำมสม ่ำเสมอของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว  

• วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคล่ือนไหวของสินค้ำคงเหลือเพื่อระบุถึง      
กลุ่มสินคำ้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวำ่มีกำรหมุนเวยีนของสินคำ้ท่ีชำ้กวำ่ปกติ  

• วิเครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรได้รับจำกกำรขำยสินคำ้ภำยหลังวนัท่ีในงบกำรเงินกับ     
รำคำทุนของสินคำ้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคำ้  

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้           
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่
พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 
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ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง            
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                  
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                       
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                 
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 

ก่ิงกำญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4496 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 28 พฤษภำคม 2561 

 



งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 338,022,776        273,309,868        211,351,526        173,148,217        

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน: -

   ค่าเสือมราคา 70,353,971          82,743,400          42,879,589          45,115,790          

   ค่าตดัจาํหน่าย 197,131               161,862               138,892               103,621               

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (3,236,535)          749,127               (810,000)             (825,000)             

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (8,992,081)          (1,901,138)          (9,438,523)          1,635,431            

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน 405,800               (22,642)               -                          -                          

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว (19,220)               (24,748)               -                          -                          

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (7,093,020)          (3,969,341)          (4,420,130)          (5,615,064)          

   การเปลียนแปลงในสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,836,225            4,241,142            2,437,005            2,704,460            

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (53,431)               (358,943)             (53,431)               (349,269)             

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,436,845)          (1,659,267)          -                          -                          

   รายไดเ้งินปันผล (357,474)             (176,955)             (102,039,632)      (82,894,710)        

   ดอกเบียรับ (756,900)             (842,495)             (99,755)               (94,460)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 3,704,694            6,701,727            2,246,420            4,412,832            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

  และหนีสินดาํเนินงาน 394,575,091        358,951,597        142,191,961        137,341,848        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (22,973,489)        81,627,427          14,420,572          53,527,539          

   สินคา้คงเหลือ 138,383,176        (126,455,653)      122,083,903        (143,721,169)      

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 2,473,325            (740,602)             2,057,865            (270,555)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 116,000               (198,090)             (14,000)               (134,090)             

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 31,977,258          169,592,468        (11,652,122)        140,126,176        

   หนีสินหมุนเวยีนอืน 2,094,990            (4,818,798)          479,353               (2,845,578)          

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                          (130,950)             -                          (130,950)             

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 546,646,351        477,827,399        269,567,532        183,893,221        

   จ่ายดอกเบีย (3,729,055)          (6,937,323)          (2,270,781)          (4,628,805)          

   จ่ายภาษีเงินได้ (62,464,271)        (40,710,861)        (19,367,089)        (11,748,327)        

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 480,453,025        430,179,215        247,929,662        167,516,089        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,250,100)          -                          (1,250,100)          -                          

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว -                          (22,900,000)        -                          -                          

เงินฝากมีภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขึน) (200,000)             520,000               (200,000)             (380,000)             

เงินสดจ่ายซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ (35,042,886)        (13,671,063)        (18,134,695)        (4,389,654)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 16,855,262          6,100,000            -                          -                          

เงินสดรับจากเงินปันผล 357,474               176,955               102,039,632        82,894,710          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ 8,230,366            5,104,673            5,557,469            11,136,449          

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบีย 758,054               829,541               99,755                 94,460                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (10,291,830)        (23,839,894)        88,112,061          89,355,965          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากธนาคารลดลง (17,720,625)        (199,390,294)      (26,035,879)        (154,925,395)      

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,167,521)          (3,479,708)          (1,167,521)          (3,479,708)          

เงินปันผลจ่าย (199,760,368)      (143,720,291)      (153,200,000)      (107,240,000)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (218,648,514)      (346,590,293)      (180,403,400)      (265,645,103)      

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,270                   59,928                 8,270                   59,928                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) 251,520,951        59,808,956          155,646,593        (8,713,121)          

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 488,973,053        237,452,102        175,750,573        20,103,980          

-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

   รายการทีไม่ใช่เงินสด:

      ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

         ประกนัภยั 1,599,694            (3,059,642)          1,024,684            (2,113,812)          

      การเพิมขึน (ลดลง) ของส่วนเกินทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลง

         มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือขาย 777,779               (429,718)             -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท โลหะกจิ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล ำเนำ       
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ กำรแปรรูป กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑส์เตนเลส เหล็กและโลหะ 
และให้บริกำรตัดสเตนเลส เหล็กและโลหะ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  66/1 หมู่  6                  
ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี              
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 ก)  งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั (มหำชน)                 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี  

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จ ำกดั ผลิต ถลุง ประกอบและแปรรูป

โลหะ 
ไทย 60 60 

บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท  
   จ ำกดั  

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์ลหะและ
อโลหะ 

ไทย 100 75 

บริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล  
   จ ำกดั 

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑส์เตนเลส 
อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง 
สงักะสีและเหลก็ชุบซิงค ์

ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคัญ เงินลงทุน          

ในบริษทัยอ่ยไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  
ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมี       
ผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือ
ปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำ
เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและ
ค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
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และในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจกำรตอ้งใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้
เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และ
ก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดในกำร
พิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่อ                 
งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

  ขายสินค้า  

  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญั
ของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้
โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ค่าบริการ 

  รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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5.2     เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั
ในกำรเบิกใช ้

5.3  ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

5.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก) หรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำวหมำยถึงตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ย
ในกำรผลิต รำคำทุนสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีซ้ือประกอบดว้ย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
กำรซ้ือหกัดว้ยส่วนลดรับและเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมคุณภำพโดยพิจำรณำจำกสินคำ้ท่ีเสียหำย เก็บไวน้ำน
และลำ้สมยั 

5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพยด์ังกล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนเม่ือไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ส่วนมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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5.6 ทีด่ิน อำคำร อุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัต่อไปน้ี 

  อำคำร ส่ิงติดตั้งและส่วนปรับปรุงอำคำร - 20  และ 5 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 และ 10 ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน - 5 ปี 
  ยำนพำหนะ - 5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือ
คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำร        
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำน     
ในกำรแปลงสภำพใหพ้ร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้น
จะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น  

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลำกำร    
ตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัด
จ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี
มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัคือ คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ตดัจ ำหน่ำยในอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 5 ปี 
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5.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์และยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ    
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน     
ระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์
ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์และยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ    
ส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

5.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน หรือหำกเป็นรำยกำรท่ีได้มีกำรท ำสัญญำตกลงอัตรำ
แลกเปล่ียนล่วงหนำ้ไวก้็จะแปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหนำ้นั้น 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 
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5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำว
อำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรอง   
เล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับ
พนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย      
ไดท้  ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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5.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อย          
จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
ของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชี
ของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน             
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษี      
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้ง
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและ            
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษี         
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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5.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และ
พยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้
มำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้ นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน            
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 
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สัญญำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน              
ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุ
ของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกกำรขำยสินคำ้ โดยค ำนึงถึงมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของ
สินคำ้คงเหลือ อำยขุองสินคำ้คงเหลือท่ีคงคำ้งและสภำพสินคำ้ เป็นตน้ 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชนแ์ละมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือ
ขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมิน
มูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำม
เส่ียงทำงด้ำนเครดิต (ทั้ งของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำร
เปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวัแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 



 11 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ไป
เม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะ
เวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หัก
ภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไร
ทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้ น ในกำรน้ี                  
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำร
ตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตใน                     
แต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึน
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้และรำยไดค่้ำบริกำร - - 56,849 66,503 ขำยสินคำ้: 

รำคำตลำดหกัส่วนลดร้อยละ 2 
และตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมใน
อตัรำร้อยละ 5 

     รำยไดค่้ำบริกำร: 
รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
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(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2561 2560 2561 2560  

รำยไดค่้ำเช่ำ - - 1,728 1,728 รำคำตำมสัญญำซ่ึงใกลเ้คียงกบั
รำคำตลำด 

รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืน - - 15,000 15,000 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 102,040 82,895 ตำมท่ีอนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ซ้ือสินคำ้และค่ำบริกำร - - 1,141 2,324 รำคำตลำด 
ขำยสินทรัพย ์ - - 1,005 7,300 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืน 240 265 240 265 ค่ำบริกำรคงท่ีต่อเดือน 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำย 7,711 6,243 - - อตัรำไม่เกินร้อยละ 2 ของ

ยอดขำย 
ซ้ือทรัพยสิ์น 4,707 - - - รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)    
 บริษทัยอ่ย - - 2,572 1,331 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 19)    
บริษทัร่วม 1,985 1,663 - - 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 54,893 51,766 32,725 32,739 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,748 960 904 547 

รวม 56,641 52,726 33,629 33,286 

8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 105 120 45 60 
เงินฝำกธนำคำร 488,868 237,332 175,706 20,044 
รวม 488,973 237,452 175,751 20,104 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.37 ถึง 
0.90 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.85 ต่อปี) 

9.  เงินลงทุนช่ัวครำว 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  2561 2560 
 รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม 

หลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ     
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 4,828 4,852 21,323 21,352 
รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 4,828 4,852 21,323 21,352 

บวก: กำรปรับมูลค่ำ 24  29  
รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 4,852  21,352  
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 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพำณิชยส์ะสม
ทรัพยต์รำสำรหน้ีประเภทกองทุนรวมตรำสำรหน้ีซ่ึงเนน้ลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีออกหรือค ้ำประกนัโดย
รัฐบำลหรือบริษทัเอกชน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัย่อยแห่งท่ีสองมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ประเภท
กองทุนรวมตรำสำรหน้ีซ่ึงเนน้ลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีออกหรือค ้ำประกนัโดยรัฐบำลหรือบริษทัเอกชน 

10.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 1,447 598 
   คำ้งช ำระ     

      ไม่เกิน 3 เดือน - - 1,125 733 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,572 1,331 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 559,700 541,556 270,739 281,516 
   คำ้งช ำระ     
      ไม่เกิน 3 เดือน 143,766 136,623 61,663 66,734 
      มำกกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,088 1,157 1,065 - 

      มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 9,922 24,616 5,928 17,954 

รวม 715,476 703,952 339,395 366,204 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (10,127) (24,794) (5,927) (17,954) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 705,349 679,158 333,468 348,250 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 705,349 679,158 336,040 349,581 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน  637 619 - 70 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ  49 50 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 686 669 - 70 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 706,035 679,827 336,040 349,651 
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 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัลูกหน้ีออกจำกบญัชีเป็นหน้ีสูญไป
เป็นจ ำนวนเงิน 11 ลำ้นบำท (2560: 4 ลำ้นบำท) 

11. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 444,600 435,983 (38,526) (46,368) 406,074 389,615 
วตัถุดิบ 230,621 386,197 (7,765) (8,915) 222,856 377,282 
วสัดุส้ินเปลือง 22,098 23,934 - - 22,098 23,934 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 12,290 1,878 - - 12,290 1,878 
รวม 709,609 847,992 (46,291) (55,283) 663,318 792,709 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 206,990 218,214 (27,899) (36,187) 179,091 182,027 
วตัถุดิบ 183,829 304,466 (7,765) (8,915) 176,064 295,551 
วสัดุส้ินเปลือง 11,922 13,013 - - 11,922 13,013 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 12,290 1,422 - - 12,290 1,422 
รวม 415,031 537,115 (35,664) (45,102) 379,367 492,013 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ       
ให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 9 ลำ้นบำท (2560: บนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดเป็นจ ำนวนเงิน    
2 ลำ้นบำท) (งบเฉพำะกิจกำร: บนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดเป็นจ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท (2560: บนัทึกเพิ่ม
กำรปรับลดเป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท)) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย 

12. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ณ วัน ท่ี  31 มีนำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำเงินฝำกธนำคำรจ ำนวน 46 ล้ำนบำท              
(2560: 46 ลำ้นบำท) ไปวำงไวก้บัธนำคำรเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 30.5 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับำท) 

 ลกัษณะ จดัตั้งข้ึน  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทั ธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ำกดั นำยหนำ้ ไทย 49 49 4,900 4,900 12,426 10,989 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลรับ 

    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน     
ในบริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                        
รับระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 

บริษทั โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ำกดั 1,437 1,659 - - 

13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสำระส ำคัญ 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 26.3 22.8 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 0.1 0.4 

หน้ีสินหมุนเวยีน (0.6) (0.6) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (0.4) (0.1) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 25.4 22.5 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49.0 49.0 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 12.4 11.0 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 12.4 11.0 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               

31 มีนำคม 
 2561 2560 
รำยได ้ 8.1 6.3 
ก ำไร  2.9 3.4 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2.9 3.4 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

14.1 รำยละเอยีดของบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จ ำกดั 240 240 60 60 144,000 144,000 
บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จ ำกดั 6 6 100 75 5,499 4,249 
บริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล จ ำกดั  230 230 100 100 258,238 258,238 
รวม     407,737 406,487 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 ท่ีประชุมกรรมกำรบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ำกดั (บริษทัย่อย) จำกผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทั
ยอ่ยจ ำนวน 25,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท (เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้จ ำนวน  2 หุ้น และ
เรียกช ำระแลว้ร้อยละ 50 จ ำนวน 24,998 หุ้น) เป็นจ ำนวนเงิน 1.25 ล้ำนบำท ซ่ึงจะท ำให้สัดส่วนเงิน
ลงทุนในส่วนของบริษทัฯเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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14.2 เงินปันผลรับ 

 (หน่วย: พนับำท) 

ช่ือบริษทั 2561 2560 
บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จ ำกดั 69,840 54,720 
บริษทั เอ็นเอสซี เมท็ทอล จ ำกดั 32,200 28,175 
รวม 102,040 82,895 

บริษทั ออโต ้เมท็ทอล จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ออโต้ เม็ททอล จ ำกดั มีมติ
อนุมัติ กำรจ่ ำย เงิน ปันผลให้ แ ก่ผู ้ถื อ หุ้ นจำกก ำไรของผลกำรด ำ เนินงำนส ำห รับ ปี ส้ิน สุด                               
วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ในอตัรำหุ้นละ 22 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 52.8 ล้ำนบำท โดยบริษทัย่อยได้
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้ในวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2560 

เม่ื อว ัน ท่ี  6 พฤศ จิกำยน  2560 ท่ี ป ระ ชุมคณะกรรมกำรของบ ริษัท  ออโต้  เม็ททอล  จ ำกัด                       
คร้ังท่ี 5/2560 มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของผลกำรด ำเนินงำน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 ในอตัรำหุ้นละ 26.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
63.6 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้ในวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2560 

บริษทั เอน็เอสซี เมท็ทอล จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน  2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ำกัด          
มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 มีนำคม 2560 ในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 19.55 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยได้
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้ในวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2560 

เม่ือว ัน ท่ี  6 พฤศจิกำยน  2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท  เอ็น เอสซี  เม็ททอล จ ำกัด                   
คร้ังท่ี 4/2560 มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของผลกำรด ำเนินงำน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 ในอตัรำหุ้นละ 5.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
12.65 ลำ้นบำท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้ในวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2560 
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15. เงินลงทุนระยะยำว 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  2561 2560 
 รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม 
เงนิลงทุนในควำมต้องกำรของตลำดทีเ่ป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขำย   
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์ - - 3,185 2,730 
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย ์     
   และสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 2,442 2,765 - - 
รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 2,442 2,765 3,185 2,730 
บวก (หกั): กำรปรับมูลค่ำ 323  (455)  
รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 2,765  2,730  

ณ วัน ท่ี  20 ธันวำคม  2560 บ ริษัทย่อยแห่งหน่ึงมี เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์                     
ทีพำร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) ซ่ึงเงินลงทุนดังกล่ำวถูกแปลงสภำพเป็นทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพยแ์ละสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยไ์ทคอน (TREIT) โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวไดรั้บเป็น
หน่วยทรัสต์ เงินเฉล่ียคืนทุนและเงินปันผลจำกกำรแปลงสภำพกองทุน ยอดคงเหลือของส่วนเกิน     
(ต ่ำกวำ่) ทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย ณ วนัแปลงสภำพรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
ของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ณ วนัท่ี 22 มีนำคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยไ์ทคอน (TREIT) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดรั้บเงินเฉล่ียคืนจำกกำร
ลดทุนช ำระแลว้  

16. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
  อำคำร      
 ท่ีดินและ ส่ิงติดตั้งและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  ระหวำ่งติดตั้ง   
 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 เมษำยน 2559 140,446 320,985 853,038 17,525 93,263 3,265 1,428,522 
ซ้ือเพ่ิม - - 5,679 434 2,351 4,715 13,179 
จ ำหน่ำย - - - - (18,510) - (18,510) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 3,006 - 3,336 (6,342) - 
31 มีนำคม 2560 140,446 320,985 861,723 17,959 80,440 1,638 1,423,191 
ซ้ือเพ่ิม - - 4,206 458 15,842 14,536 35,042 
จ ำหน่ำย - - (10,074) (1,419) (16,932) - (28,425) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 8,646 - 5,083 (13,729) - 
31 มีนำคม 2561 140,446 320,985 864,501 16,998 84,433 2,445 1,429,808 
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    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  อำคำร      
 ท่ีดินและ ส่ิงติดตั้งและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  ระหวำ่งติดตั้ง   
 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 เมษำยน 2559 - 159,517 669,890 14,700 65,198 - 909,305 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 11,264 58,495 1,063 11,921 - 82,743 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ        
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - - (17,375) - (17,375) 
31 มีนำคม 2560 - 170,781 728,385 15,763 59,744 - 974,673 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 10,916 46,734 997 11,707 - 70,354 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ        
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (10,069) (1,419) (15,800) - (27,288) 
31 มีนำคม 2561 - 181,697 765,050 15,341 55,651 - 1,017,739 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 มีนำคม 2560 140,446 150,204 133,338 2,196 20,696 1,638 448,518 

31 มีนำคม 2561 140,446 139,288 99,451 1,657 28,782 2,445 412,069 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (75 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  82,743 

2561 (62 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  70,354 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  อำคำร      
 ท่ีดินและ ส่ิงติดตั้งและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  ระหวำ่งติดตั้ง   
 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 เมษำยน 2559 94,745 184,196 500,655 9,911 67,040 3,266 859,813 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,373 245 82 2,199 3,899 
จ ำหน่ำย - - (12,406) - (15,260) - (27,666) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 2,098 - 1,729 (3,827) - 

31 มีนำคม 2560 94,745 184,196 491,720 10,156 53,591 1,638 836,046 
ซ้ือเพ่ิม - - 2,492 219 2,513 12,910 18,134 
จ ำหน่ำย - - (10,074) (1,419) (9,863) - (21,356) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 8,646 - 3,457 (12,103) - 

31 มีนำคม 2561 94,745 184,196 492,784 8,956 49,698 2,445 832,824 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  อำคำร      
 ท่ีดินและ ส่ิงติดตั้งและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  ระหวำ่งติดตั้ง   
 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 เมษำยน 2559 - 107,562 362,144 7,881 45,342 - 522,929 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,616 31,503 715 8,282 - 45,116 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ        
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (8,171) - (13,974) - (22,145) 

31 มีนำคม 2560 - 112,178 385,476 8,596 39,650 - 545,900 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 4,298 30,573 700 7,309 - 42,880 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ        
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (10,069) (1,419) (8,731) - (20,219) 

31 มีนำคม 2561 - 116,476 405,980 7,877 38,228 - 568,561 

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

31 มีนำคม 2561 94,745 67,720 86,804 1,079 11,470 2,445 264,263 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (จ  ำนวน 39 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  45,116 

2561 (จ  ำนวน 39 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  42,880 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 1 ล้ำนบำท (2561: ไม่มี) (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 1 ลำ้นบำท (2561: ไม่มี))  

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 789 ล้ำนบำท (2560: 725 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 453 ล้ำนบำท (2560: 451      
ลำ้นบำท)) 

บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้จดจ ำนองท่ีดินทั้ งหมดพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินนั้นและได ้           
จดจ ำนองเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึง และบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดจ้ดจ ำนองหน่วยในอำคำรชุดไวก้บัธนำคำร
เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมและวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยได้รับจำกธนำคำรตำม      
ท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 30.5 
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มูลค่ำตำมบญัชีของเคร่ืองจกัรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีเป็นหลกัประกนัสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

รำคำทุน 282 306 173 197 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี - - - - 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 
2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
รำคำทุน 14,050 15,285 11,053 12,288 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (13,485) (14,523) (10,645) (11,741) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 565 762 408 547 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 762 433 547 159 
ซ้ือระหวำ่งปี - 491 - 491 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (197) (162) (139) (103) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 565 762 408 547 
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18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

    (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกธนำคำร 1.9 3.55 1,121 5,000 - 5,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 3.5 3.50 - 3.75 34,721 48,563 - 21,036 

รวม   35,842 53,563 - 26,036 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำรและเจำ้หน้ีทรัสต์รีซีทน้ีค ้ำประกนัโดยกำร            
จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินนั้น หน่วยในอำคำรชุด เคร่ืองจกัรและบญัชีเงินฝำกประจ ำ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน        
ขอ้ 30.5 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 546,832 512,838 329,579 339,211 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,441 15,820 7,152 9,259 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 1,985 1,663 - - 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42 18 42 18 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,501 1,555 816 824 
รวม 563,801 531,894 337,589 349,312 

20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - 1,178 - 1,178 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย - (10) - (10) 
รวม - 1,168 - 1,168 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (1,168) - (1,168) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก      
      ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - - - 
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บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 3 - 5 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  

 2561 2560 

 ไม่เกิน     
1 ปี 

 
1 - 5 ปี 

 
รวม 

ไม่เกิน     
1 ปี 

 
1 - 5 ปี 

 
รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,178 

 
- 

 
1,178 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                    - - - (10) - (10) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน 
   ตำมสญัญำเช่ำ - - - 1,168 - 1,168 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2561 2560 

 ไม่เกิน      
1 ปี 

 
1 - 5 ปี 

 
รวม 

ไม่เกิน      
1 ปี 

 
1 - 5 ปี 

 
รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,178 

 
- 

 
1,178 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                   - - - (10) - (10) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน 
   ตำมสญัญำเช่ำ - - - 1,168 - 1,168 
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21. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดง
ไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 31,069 30,018 19,139 18,679 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,907 3,368 1,868 2,169 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 929 873 569 536 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
   คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

    

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น 
   ประชำกรศำสตร์ 

 
1,281 

 
(2,285) 

 
721 

 
(1,515) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 340 (265) 62 (150) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (22) (509) 242 (449) 

    รวม 1,599 (3,059) 1,025 (2,114) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - (131) - (131) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 36,504 31,069 22,601 19,139 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 3,836 4,241 2,437 2,705 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 3,836 4,241 2,437 2,705 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้เป็น
จ ำนวนเงิน 19 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 11 ล้ำนบำท) (2560: จ ำนวน 18 ล้ำนบำท       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ  ำนวน 10 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนรำยเดือนและรำยวนัของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณ 6 - 15 ปี และ 5 - 19 ปี (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 10 ปี และ 13 ปี) (31 มีนำคม 2560: 6 - 19 ปี และ 6 - 20 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:    
10 ปี และ 15 ปี)) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

อตัรำคิดลด 2.03 - 3.08 2.43 - 3.48 2.65 - 2.81 2.71 - 3.48 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 4.00 - 5.00 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน 
   พนกังำน 

 
0 - 56 

 
0 - 58 

 
0 - 56 

 
0 - 58 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัรำคิดลด   (0.9)   1.0   (0.6)             0.6 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน    1.0   (0.9)   0.6   (0.5) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน            (0.9)             1.0            (0.6)            0.6 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้อง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี               
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ            
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 192,720 182,975 109,852 107,999 
ค่ำเส่ือมรำคำ 70,354 82,743 42,880 45,116 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 197 161 139 104 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
วตัถุดิบใชไ้ป 2,018,724 1,727,403 1,331,440 1,176,583 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 36,547 35,884 29,019 29,622 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 656,247 670,679 - - 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (8,616) (9,838) 11,224 (26,128) 
กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ  
   (โอนกลบั) (8,992) (1,901) (9,439) 1,635 

24. ภำษีเงินได้นิติบุคคล  

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 63,922 55,036 20,151 18,115 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิด              
     ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบั 
     รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 4,024 (719) 1,412 (827) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                       
   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 67,946 54,317 21,563 17,288 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั      
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 320 (612) 205 (423) 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษี      
ท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

     

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 338,535 273,310 211,352 173,148 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ 
   อตัรำภำษี 67,707 54,662 42,270 34,630 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย - - (20,408) (16,579) 
หน้ีสงสยัจะสูญไดรั้บคืน (150) (150) (150) (150) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัทำงภำษีได ้ 974 702 652 595 
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี (19) (17) - - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัภำษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (898) (1,210) (801) (1,208) 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช ้ 476 - - - 
อ่ืน ๆ (144) 330 - - 

รวม 239 (345) 20,707 (17,342) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 67,946 54,317 21,563 17,288 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,209 1,749 369 381 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 9,258 11,056 7,133 9,020 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 7,301 6,214 4,520 3,828 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 129 2,582 - - 

รวม 17,897 21,601 12,022 13,229 
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25. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรตดัและแปรรูป   
โลหะแผน่ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 3007/ว./2550 เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2550 ภำยใตเ้ง่ือนไข
ท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุ
จ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกและกำรไดรั้บยกเวน้อำกรขำ
เขำ้ส ำหรับของท่ีน ำเขำ้มำเพื่อส่งกลบัออกไป เป็นระยะเวลำหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีน ำเขำ้คร้ังแรก 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรผลิต   
ท่อเหล็กไร้สนิมตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1407(2)/2548 เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2548 ภำยใต้
เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับ
ก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร (ส้ินสุดลงในเดือนมิถุนำยน 2556) และในกรณีท่ีมีผลขำดทุนเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลน้ีอนุญำตใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่ำวน ำผลขำดทุนมำหกักลบ
กบัผลก ำไรท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำยใน 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดไดรั้บยกเวน้ 
และกำรไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ไดต้ลอดระยะเวลำท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2561 บริษทัย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส ำหรับกิจกำรผลิตท่อเหล็กไร้สนิมตำมบัตรส่งเสริมเลขท่ี 61-0357-1-04-1-0 ซ่ึงเป็นกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อกำรใชพ้ลงังำนทดแทนตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1407(2)/2548 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ี
ก ำหนดบำงประกำรสิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ี
ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก ำหนดเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีมี
รำยไดภ้ำยหลงัไดรั้บบตัรส่งเสริม และในกรณีท่ีมีผลขำดทุนเกิดข้ึนในระหวำ่งเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลน้ีอนุญำตให้บริษทัฯน ำผลขำดทุนมำหกักลบกบัผลก ำไรท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัระยะเวลำท่ี
ไดรั้บยกเวน้ภำยใน 5 ปี นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดไดรั้บยกเวน้ และกำรไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผล
จำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีบริษทัฯไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

26. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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27. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯคือกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์การเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยด าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกัคือ  

 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

 ธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑสิ์นคา้ส าเร็จรูป 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและ
สินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและ
สินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยได้ ก ำไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            
31 มีนำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 

 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์

ธุรกิจจดัหำและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
สินคำ้ส ำเร็จรูป 

รวมส่วนงำน 
ท่ีรำยงำน 

รำยกำรตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,625 751 3,376 - 3,376 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 57 1 58 (58) - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 2,682 752 3,434 (58) 3,376 
ก ำไรของส่วนงำน 410 73 483 - 483 
รำยไดอ่ื้น     31 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน     (5) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (66) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (106) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม         
ท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย     1 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (68) 

ก ำไรส ำหรับปี     270 
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 

 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์

ธุรกิจจดัหำและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
สินคำ้ส ำเร็จรูป 

รวมส่วนงำน 
ท่ีรำยงำน 

รำยกำรตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 1,949 414 2,363 (1) 2,362 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบนัทึก                 
ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  12 - 12 - 12 

กำรเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์            
ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินและสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อตดับญัชี (39) 3 (36) (1) (37) 

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 

 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์

ธุรกิจจดัหำและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
สินคำ้ส ำเร็จรูป 

รวมส่วนงำน 
ท่ีรำยงำน 

รำยกำรตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,382 818 3,200 - 3,200 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 68 1 69 (69) - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 2,450 819 3,269 (69) 3,200 

ก ำไรของส่วนงำน 327 99 426 - 426 
รำยไดอ่ื้น     26 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน     (8) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (68) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร     (105) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม         
ท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย     2 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (54) 

ก ำไรส ำหรับปี     219 

      
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 1,871 399 2,270 1 2,271 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบนัทึก                 
ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  11 - 11 - 11 

กำรเพิ่มข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์            
ไม่หมุนเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินและสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อตดับญัชี (65) (3) (68) (3) (71) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัคือในประเทศไทย โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้
จากทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือ
เป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัฯยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึน
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจะจ่ำย
สมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ไทยพำณิชย ์จ  ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำก
งำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 
บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 4 ล้ำนบำท (2560: 4 ล้ำนบำท)           
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2 ลำ้นบำท (2560: 2 ลำ้นบำท)) 

29. เงินปันผล 

   เงินปันผลจ่ำย วนัท่ีจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย ต่อหุน้ จ่ำยเงินปันผล 

  (ลำ้นบำท) (บำท)  

เงินปันผลประจ ำปี ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 76.60 0.20 11 สิงหำคม 2560 
   ส ำหรับปี 2560    ประจ ำปีเม่ือวนัท่ี    
    27 กรกฎำคม 2560    
เงินปันผลระหวำ่งกำล ท่ีประชุมคณะกรรมกำร 76.60 0.20 6 ธนัวำคม 2560 
   ส ำหรับปี 2561    บริษทัฯเม่ือวนัท่ี    
    7 พฤศจิกำยน 2560    

รวมเงินปันผลท่ีจ่ำยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี  
   31 มีนำคม 2561 

 
153.20 

 
0.40 

 

เงินปันผลประจ ำปี ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 53.62 0.14 11 สิงหำคม 2559 
   ส ำหรับปี 2559    ประจ ำปีเม่ือวนัท่ี    
    28 กรกฎำคม 2559    
เงินปันผลระหวำ่งกำล ท่ีประชุมคณะกรรมกำร 53.62 0.14 9 ธนัวำคม 2559 
   ส ำหรับปี 2560    บริษทัฯเม่ือวนัท่ี    
    11 พฤศจิกำยน 2559    

รวมเงินปันผลท่ีจ่ำยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี  
   31 มีนำคม 2560 

 
107.24 

 
0.28 
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30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

30.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรส ำนักงำน อำยุของ       
สัญญำเช่ำมีระยะเวลำประมำณ 3 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ี    
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

     (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 
 2561 2560 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 3 3 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1 4 

30.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำให้ควำม
ช่วยเหลือทำงเทคนิคและสัญญำอ่ืนเป็นจ ำนวนเงินรวม 6 ลำ้นบำท (2560: 6 ลำ้นบำท) 

30.3 ภำระผูกพนัอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระในบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 4.5 ลำ้นบำท (2560: 3.25 ลำ้นบำท) 

30.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯค ้ำประกนัวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน 350 
ลำ้นบำท (2560: 350 ลำ้นบำท) 

30.5 วงเงินสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรหลำยแห่งและมี
หลกัประกนัโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

บริษัทฯ 

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนงัสือค ้ำประกนัและเงินกูย้ืมระยะสั้นจ ำนวน 1,461 ลำ้น
บำท และมีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือจ ำนวน 59 ลำ้นบำท (2560: 65 ลำ้นบำท) วงเงินน้ีค ้ำประกนัโดย
กำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินนั้นและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ  
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 - วงเงินเบิกเกินบัญชีจ ำนวน 30 ล้ำนบำท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือ (2560: ไม่มี) วงเงินน้ี         
ค  ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินนั้น เคร่ืองจกัรและเงินฝำกประจ ำของ
บริษทัฯ  

 - วงเงินสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท และมีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือ
จ ำนวน 50 ลำ้นบำท (2560: 33 ลำ้นบำท) วงเงินสินเช่ือน้ีค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงบนท่ีท่ีดินนั้นและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ 

 บริษัทย่อยแห่งทีห่น่ึง 

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค ้ ำประกนัและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจ ำนวน 300 ลำ้น
บำท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือ (2560: 4 ลำ้นบำท) วงเงินน้ีค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินนั้นและเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย 

 - วงเงินเบิกเกินบัญชีจ ำนวน 10 ล้ำนบำท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือ (2560: ไม่มี) วงเงินน้ี         
ค  ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินนั้นของบริษทัยอ่ย  

 - วงเงินสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศจ ำนวน 200 ลำ้นบำท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ (2560: 2 
ลำ้นบำท) วงเงินน้ีค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินนั้นและเคร่ืองจกัร
ของบริษทัยอ่ย 

 บริษัทย่อยแห่งทีส่อง 

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค ้ ำประกนัและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจ ำนวน 506 ลำ้น
บำท และมีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือจ ำนวน 35 ลำ้นบำท (2560: 28 ลำ้นบำท) วงเงินน้ีค ้ำประกนัโดย
กำรจดจ ำนองหน่วยในอำคำรชุดซ่ึงใช้เป็นส ำนักงำนของบริษัทย่อย บัญชีเงินฝำกประจ ำและ         
ค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 

- วงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 60 ลำ้นบำท และมีส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ 1 ลำ้นบำท (2560: ไม่มี) วงเงิน
น้ีค ้ำประกนัโดยบญัชีเงินฝำกประจ ำและค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 

- วงเงินสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ ำนวน 11.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำเทียบเท่ำเป็น
เงินไทยจ ำนวน 367 ลำ้นบำท และ 115 ลำ้นบำทรวมเป็นจ ำนวน 482 ลำ้นบำท และมีส่วนท่ีเบิกใช้
คงเหลือเป็นเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จ ำนวน 0.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำเทียบเท่ำเป็นเงินไทย
จ ำนวน 17 ลำ้นบำท (2560: 0.1 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เทียบเท่ำเป็นเงินไทยจ ำนวน 4 ลำ้นบำท)  

 บริษัทย่อยแห่งทีส่ำม 

 - วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท หนงัสือค ้ำประกนัและเงินกูย้ืมระยะสั้นจ ำนวน 22 ลำ้นบำท 
และไม่มีส่วนท่ีเบิกใชค้งเหลือ (2560: ไม่มี) วงเงินน้ีค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 
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 - วงเงินเบิกเกินบัญชีจ ำนวน 5 ล้ำนบำท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือ (2560: ไม่มี) วงเงินน้ีค ้ ำ
ประกนัโดยบริษทัฯ 

 - วงเงินสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจ ำนวน 30 ลำ้นบำท และไม่มีส่วนท่ีเบิกใช้คงเหลือ 
(2560: ไม่มี) วงเงินน้ีค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 

31.  ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

         บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม
แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่ครำว - 4.9 - 4.9 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 2.8 - - 2.8 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ์      
   สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 65.7 - 65.7 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่ครำว                    - 21.4 - 21.4 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 2.7                    - - 2.7 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     

ตรำสำรอนุพนัธ์      

   สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้                    - 38.3 - 38.3 
 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ์      
   สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 48.9 - 48.9 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ์      
   สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 32.7 - 32.7 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

  เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี             
ฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร เจำ้หน้ี
กำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้
สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐำนของลูกคำ้ท่ี
หลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำร
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำรและ             
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำรท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภท
ระยะสั้นและมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ตลำดในปัจจุบนั  
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับ    
  มำกกวำ่ 1 ปี ข้ึนลงตำม ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี รำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - 15 472 489 0.37 - 0.90 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 5 5 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 706 706 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 46 - - - 46 0.65 - 1.00 
เงินลงทุนระยะยำว - - - 3 3 - 
 48 - 15 1,186 1,249  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร 36 - - - 36 1.9 - 3.5 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 565 565 - 
 36 - - 565 601  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับ    
  มำกกวำ่ 1 ปี ข้ึนลงตำม ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี รำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - 9 226 237 0.37 - 0.85 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 21 21 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 680 680 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 46 - - - 46 0.65 - 1.00 
เงินลงทุนระยะยำว - - - 3 3 - 
 48 - 9 930 987  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร 54 - - - 54 3.50 - 3.75 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 532 532 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1 - - - 1 12.40 
 55 - - 532 587  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับ    
  มำกกวำ่ 1 ปี ข้ึนลงตำม ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี รำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - 2 172 176 0.37 - 0.90 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 336 336 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 6 - - - 6 0.65 - 0.90 

 8 - 2 508 518  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 338 338 - 
 - - - 338 338  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับ    
  มำกกวำ่ 1 ปี ข้ึนลงตำม ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี ถึง 5 ปี รำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 - 3 15 20  0.37 - 0.85 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 350 350 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 6 - - - 6 0.65 - 0.90 

 8 - 3 365 376  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร 26 - - - 26 3.55 - 3.75 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 349 349 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1 - - - 1 12.40 

 27 - - 349 376  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและเงินกู้ยืมระยะสั้ น บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจำรณำท ำสัญญำซ้ือเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำร         
ควำมเส่ียง 
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บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
สกลุเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.1 0.1 1.7 0.9 31.19 34.41 
เยนญ่ีปุ่น 0.5 0.5 - 2.0 0.2893 0.3073 
เหรียญสิงคโปร์ - - 0.1 0.1 24.10 24.93 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อลดควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียนของหน้ีสินในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงมีอำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปี โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ  
สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561   
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.1 - 31.20 - 32.17 - 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2560    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1.1 - 35.07 - 35.47 - 
เหรียญสิงคโปร์ 0.1 - 25.0940 - 

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจดัอยู่ในประเภท        
ระยะสั้น บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ซ่ึงค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของ
เงินตรำต่ำงประเทศ เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบ้ีย และเส้นรำคำล่วงหน้ำของสินค้ำ           
โภคภณัฑ์ เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดค้  ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคู่สัญญำ
ในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 
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 มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2561 31 มีนำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 มีนำคม 2560 

 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม 
 ก ำไร (ขำดทุน) ก ำไร (ขำดทุน) ก ำไร (ขำดทุน) ก ำไร (ขำดทุน) 
ตรำสำรอนุพนัธ์     
 สัญญำซ้ือขำยอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ (1.6) (0.9) (1.3) (0.7) 

33. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำง
ทุนท่ีเหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือ
หุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อทุน
เท่ ำกับ  0.40:1 (2560: 0.41:1) และเฉพำะบริษัทฯมีอัตรำส่วนหน้ี สินรวมต่อทุน เท่ ำกับ  0.31:1            
(2560: 0.35:1) 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

34.1 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอ็นเอสซี จ ำกดั (บริษทัย่อย) ได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีเพื่ออนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำก       
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ในอตัรำหุ้นละ 11 บำท คิดเป็นเงิน 25.3 ลำ้น
บำท และตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2560 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงิน
ปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุ้นละ 5.50 บำท รวมเป็นเงิน 12.65 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลดงักล่ำวแล้วเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2560 ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลจ่ำยในอตัรำหุ้นละ 
5.50 บำท คิดเป็นเงิน 12.65 ลำ้นบำท 

34.2 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวิสำมญัคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ออโต ้เม็ททอล จ ำกดั 
(บริษัทย่อย) ได้มีมติอนุมัติซ้ือท่ีดิน อำคำรโรงงำนและอุปกรณ์เพื่อโครงกำรขยำยโรงงำนด้วย        
จ  ำนวนเงิน 135 ลำ้นบำท  

 เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ออโต ้เม็ททอล จ ำกดั (บริษทัย่อย) คร้ังท่ี 
3/2561 ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่
ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ในอตัรำหุ้นละ 54 บำท 
คิดเป็นเงิน 129.6 ล้ำนบำท และตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อยคร้ังท่ี  5/2560 เม่ือวนัท่ี           
6 พฤศจิกำยน 2560 ไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำหุ้นละ 26.50 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้น
จ ำนวน 2.4 ลำ้นหุน้ รวมเป็นเงิน 63.6 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลดงักล่ำวแลว้
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2560 ดงันั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ำยในอตัรำหุ้นละ 27.50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
66 ลำ้นบำท 
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34.3 เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2561 บริษทัฯ ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส ำหรับกิจกำรผลิตท่อเหล็กไร้สนิมตำมบัตรส่งเสริมเลขท่ี 61-0413-1-04-1-0 ซ่ึงเป็นกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อกำรใชพ้ลงังำนทดแทนทั้งส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมและไดรั้บกำรส่งเสริม
ตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 3007/ว./2550 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำรสิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำร
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม
รวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดยไม่รวมค่ำท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีนมีก ำหนดเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีมีรำยไดภ้ำยหลงัไดรั้บบตัรส่งเสริม 

34.4 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2561 ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรของผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท คิดเป็นเงิน 172.35 ลำ้นบำท 
และตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 ไดอ้นุมติักำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท ส ำหรับหุ้นจ ำนวน 383 ลำ้นหุ้น รวมเป็นเงิน 76.6 
ล้ำนบำท ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวแล้วเม่ือวนัท่ี 6 ธันวำคม 2560 ดังนั้ น 
คงเหลือเงินปันผลจ่ำยในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 95.75 ลำ้นบำท  

35. กำรอนุมัติงบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงินรวมน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2561 


