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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 เป้าหมายของผมในการกลบัมารับต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารตอนตน้ปี พ.ศ. 2561 คือ เพื่อสร้าง
ผลก าไรจ านวน 1 พนัลา้นภายในปี พ.ศ. 2564 และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าราคาหุน้ใหม้ากกวา่ 20 บาท และค่า P/E ไม่นอ้ยกวา่ 10 เท่า 
ผมเช่ือวา่บริษทัใกลถึ้งเป้าหมายน้ีแลว้ ในปีน้ีผลก าไรของเราเติบโตมากกวา่ 50%  เม่ือเทียบกบัก าไร  608.54 ลา้นบาทในปี
ท่ีผา่นมา โดยผลก าไรปีน้ีสูงกวา่เป้าหมายเบ้ืองตน้ส าหรับปี พ.ศ. 2563  ท่ีตั้งเป้าหมายไวท่ี้  800 ลา้นบาท โดยในปีน้ีบริษทั
สามารถท าก าไรได ้954.08 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 20% ของเป้าหมายตั้งแต่แรก ผมไม่มีความสงสัยเลยวา่ เราจะยงั
สร้างผลงานไดดี้มากกวา่เป้าหมายเดิมส าหรับปี พ.ศ. 2564 
 

ผมภู มิใจกับความส า เ ร็จของ เราในช่วง เวลาอันยากล าบาก ท่ี เ ราก าลัง เผ ชิญกับสถานการณ์                          
Covid-19  ผมเช่ือว่าพนกังานของเรามีส่วนอยา่งมากในการช่วยโดยเฉพาะ  MCS Japan มีบทบาทส าคญัในช่วงเวลาท่ี
ล าบากน้ี ในขณะท่ีผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในต่างประเทศเผชิญขอ้จ ากดัในการเดินทาง MCS Japan ช่วยท าการตรวจสอบช้ินงาน 
(Inspection) ขา้มประเทศและส่งสินคา้ให้ลูกคา้ไดโ้ดยไม่มีอุปสรรค  ผมเช่ือวา่พนกังานของเราทุกคนในประเทศไทยและ
ในโรงงานท่ี  Xiamen และในญ่ีปุ่นจะรวมพลงัเป็นหน่ึงเดียวและรับมือกบัขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสถานการณ์โรคระบาดและ
ท างานร่วมกนัเพ่ือสร้างความส าเร็จในปีน้ี     

 
น่ีเป็นอีกคร้ังท่ีผมมัน่ใจมากวา่เราจะสร้างความส าเร็จต่อเน่ืองในปีท่ีจะมาถึงน้ี จนถึงวนัน้ีผมยงัเช่ือวา่การ

ตดัสินใจใจลงทุนใน MCS Japan เป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง หน้าท่ีของผมคือการเตรียมตวัรับส่ิงท่ีคาดการณ์ไดแ้ละ
คาดการณ์ไม่ได ้และตอ้งสามารถหาหนทางและเอาชนะอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวา่งทาง 
 

ผมเช่ือวา่แมว้า่จะมีวคัซีนท่ีสามารถต่อสูก้บั Covid-19 ได ้แต่ธุรกิจจะยงัคงไดรั้บผลกระทบและทศันคติของ
ผูค้นจะยงัคงเปล่ียนไปอยา่งนอ้ยในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้   ในการท าธุรกิจขา้งหน้าความตอ้งการจา้งงานจากบริษทัใน
ต่างประเทศจะข้ึนอยูก่บัการดูแลความปลอดภยัของลูกคา้เม่ือลูกคา้มาเยี่ยมชมบริษทั การแข่งขนัดา้นราคาท่ีคร้ังหน่ึงเคย
ส าคญัจะไม่เป็นส่ิงส าคญัล าดบัแรกส าหรับลูกคา้จากต่างประเทศอีกแลว้เน่ืองจากลูกคา้จะให้ความส าคญักบัความปลอดภยั
ของตนเองมากกวา่            เพ่ือความแน่ใจวา่เรามีศกัยภาพในการแข่งขนัและจะประสบผลส าเร็จในการแข่งขนั   เราจึงตอ้ง
ค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ บริษทัไดพ้ยายามตั้ง Reception Center เพื่อเป็นสถานท่ีรับรองลูกคา้ท่ีปลอดภยัเพื่อให้
ลูกคา้ไม่ตอ้งเสียเวลาขบัรถเขา้-ออกจากกรุงเทพฯ   เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยฯ์ในเร่ืองน้ีอาจจะยงั
ไม่เขา้ใจ และมีค าถามเกิดข้ึนมากมายวา่  ท าไมบริษทัผลิตเหลก็ตอ้งลงทุนสร้างสถานท่ีรับรองลูกคา้ ท าใหปั้จจุบนัโปรเจคน้ี
ยงัพกัไวช้ัว่คราวก่อน  แต่ผมเช่ือวา่โปรเจคน้ียงัมีความจ าเป็นและหวงัวา่จะกลบัมาด าเนินงานโปรเจคน้ีอีกในเร็วๆน้ี       

 
บ่อยคร้ังลูกคา้ต่างชาติมกัจะถามเราว่าท าไมบริษทัเราจึงจดัอยูใ่นหมวดธุรกิจเหล็ก ทั้งท่ีบริษทัไม่ไดผ้ลิต

วตัถุดิบเหล็ก แต่บริษทัใชว้ิธีซ้ือวตัถุดิบมาเพ่ือผลิตผลิตภณัฑ์เหล็ก ผมเช่ือว่าบริษทัท่ีขายวตัถุดิบเหล็กและบริษทัท่ีน า
วตัถุดิบเหล็กมาใชป้ระโยชน์ควรจดัอยู่ในภาคอุตสาหกรรม (Sector) ต่างกนั ซ่ึงจะท าให้ผูล้งทุนในต่างประเทศและใน
ประเทศมีความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน   และผมหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ตลาดหลกัทรัพยฯ์จะรับพิจารณาเร่ืองน้ีและจดัให้บริษทัอยูใ่น
ภาคอุตสาหกรรม (Sector) ท่ีเหมาะสม 
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นอกจากเร่ืองการจัดการกับเร่ือง Covid-19 บริษทัได้ซ้ือเคร่ืองจักรรุ่นใหม่ล่าสุดหลายรายการซ่ึงมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนและจดัสรรพ้ืนท่ี 10,000 ตารางเมตรติดตั้งเคร่ืองจกัรดงักล่าวเพ่ือใชร้องรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้กรณีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงวนัเวลาของการส่งมอบ  ผมเช่ือวา่ความสามารถท่ีจะท าไดมี้ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจจา้งบริษทั
ในต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงการระบาดของ Covid-19   
 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัประสบความส าเร็จในการออกแบบการใชง้านหุ่นยนตเ์คร่ืองเช่ือม (Robot wedging 
machines ) โดยเป็นการปรับจากวตัถุประสงคก์ารใชง้านเดิมในญ่ีปุ่นท่ีใชเ้ช่ือมท่อแนวตั้ง บริษทัปรับเคร่ืองจกัรให้สามารถ
เช่ือมเส้นแนวขวางตวั H และเช่ือมส่วนประกอบในโครงสร้างท่ีซับซ้อนกว่าน้ีเพ่ือการผลิตท่ีมีราคาต่อหน่วยสูงข้ึน ซ่ึง
บริษทัไดท้ดสอบเคร่ืองจกัรนบัคร้ังไม่ถว้นต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากญ่ีปุ่น อีกทั้งบริษทัส่งช้ินส่วนท่ีทดสอบ
ไปยงัหอ้งปฏิบติัการในญ่ีปุ่นและไดรั้บการรับรองโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจในญ่ีปุ่น   ท าใหใ้นปัจจุบนับริษทัเป็นผูผ้ลิตแห่ง
เดียวท่ีใชหุ่้นยนตเ์คร่ืองเช่ือม (Robot wedging machines ) แบบเดียวกบัท่ีผลิตจากญ่ีปุ่นท่ีสามารถท างานเช่ือมแบบต่างๆ    
แมไ้ม่ได้ออกแบบมาเพ่ืองานนั้นตั้งแต่แรก โดยบริษทัวางแผนซ้ือหุ่นเคร่ืองยนต์มากข้ึนเพ่ือลดการพ่ึงแรงงานมนุษย์
เน่ืองจากค่าแรงปรับสูงข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือท่ีเราจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีค่าแรงถูก
กวา่ 
 

แมว้า่แต่แรกผมตั้งใจจะกลบัมารับต าแหน่งอีกเพียง 2-3 ปี เพ่ือความมัน่คงของบริษทั     ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่าน
มาเราเผชิญความทา้ทายหลายอยา่ง ความทา้ทายท่ียากท่ีสุดคือความน่ากลวัของการระบาดของ Covid-19  อยา่งไรก็ตามผม
เช่ือวา่การมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองจากพนกังานของเรา    และประสบการณ์ของผมรวมถึงความเป็นผูน้ าไดช่้วยให้ MCS 
กลบัมาสู่จุดท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และเน่ืองจากในขณะน้ีสุขภาพของผมดีข้ึนอยา่งมาก ผมเช่ือวา่หากไดรั้บการร้องขอจาก
คณะกรรมการบริษทัให้ผมกลบัมาด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง ผมจะสามารถด ารงต าแหน่ง CEO ไดอี้ก 5 ปีและจะสร้างความ
แขง็แกร่งให ้MCS ไม่เพียงแต่ท าก าไรไดดี้กวา่เป้าหมายเท่านั้น แต่ยงัช่วยเพ่ิมความสามารถส าหรับคนรุ่นต่อไป 

 
 
 

 
ดร.ไนยวน  ชิ  

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
                25  กมุภาพนัธ์ 2564 
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จดุเด่นในปี 2563 
 

 

 
 

      

 
 

 
 

 

เพ่ิมข้ึน 27.58% 

เพ่ิมข้ึน 17.44% 

เพ่ิมข้ึน 56.78% 
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คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่1 มกราคม 2564) 

 
ดร.ไนยวน ชิ  
อายุ 68 ปี 

 ผูก่้อตั้ง 
 ประธานกรรมการ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2548 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งล่าสุด 1 มกราคม 2562 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

 
1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือปี  2548 

 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งมาทั้งหมด   5  วาระ 

2. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 จ านวน     6,500,000   หุน้     คิดเป็น   1.36   %        

3. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

4. การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2563 

 เพ่ิมข้ึน  500,000   หุน้      

5. วฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นท่ี  25  ปี 2547 

6. ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปี ยอ้นหลงั 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2548 – 2560 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2553 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 
บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 ปี 2561 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่น) 
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นางสาววรรณา พลแก้ว 

อายุ 44 ปี 
 กรรมการ  
 รักษาการกรรมการผูอ้  านวยการ 

ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
 ผูอ้  านวยการสายงานการตลาดและประกนัคุณภาพ  

ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ร่วมกบั นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ 

หรือ นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ  
 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 

2. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 จ านวน 10,500 หุน้ หรือ 0.002% 

3. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 

        ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

4. การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในบริษทั
ใน ปี 2563 

 ไม่มี 

5. วฒิุการศึกษา/ ประวติัการอบรม  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์                    
มหาวทิยาลยัรังสิต 

 Futaba Collage of  Foreign Languages : JAPAN 
(หลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่น) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 156 ปี 2562 

6. ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปี ยอ้นหลงั 

 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2560 – 2561 

ผูช่้วยรองผูอ้  านวยการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2561 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  (ประเทศญ่ีปุ่น) 
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นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ์ 
อายุ 53 ปี 
 กรรมการ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 3 เมษายน 2561  
 ผูอ้  านวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง   

ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามร่วมกบั นายพรชยั  พิศาลอนุกลูกิจ  

หรือ นางสาววรรณา พลแกว้ 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือปี 2550 
 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งมาทั้งหมด  3 วาระ 

2. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 จ านวน   10,000    หุน้    หรือ   0.002  %       

3. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 

              ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี       

4. การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในบริษทัใน
ปี 2563 

 ไม่มี 

5. วฒิุการศึกษา/ ประวติัการฝึกอบรม 
 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา  
        สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทเวศร์ 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                             

รุ่นท่ี 70 ปี 2551 

6. ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 
ปี ยอ้นหลงั 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2557 – 2561 

กรรมการผูอ้  านวยการ 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2553 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 
บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
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นายพรชัย พศิาลอนุกูลกจิ 
อายุ 51 ปี  

 กรรมการ 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 3 เมษายน 2561 

 ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ  
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ร่วมกบั นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ 
หรือ นางสาววรรณา พลแกว้ 
 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ด ารงต าแหน่งคร้ังแรกเม่ือ ปี 2548 
 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งมาทั้งหมด   3  วาระ 

2. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

3. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

4. การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2563 

 ลดลงจ านวน 79,900 หุน้ 

5. วฒิุการศึกษา/ ประวติัการอบรม  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์    
สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมโครงสร้าง  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

 ปริญญาโท  สาขาการจดัการอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                               
รุ่นท่ี 42 ปี 2548 

6. ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 
5 ปี ยอ้นหลงั 

 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2548 – 2561 

รองผูก้รรมการผูอ้  านวยการอาวโุส 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2553 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 
บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
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พลเอกฐิตวิจัน์ ก าลงัเอก 
อายุ 63 ปี 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 8 เมษายน 2562 
 กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2559 
 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือปี 2559 
 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งทั้งหมด 1 วาระ 

2. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั                   
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 จ านวน 0 หุน้ 

3. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

4. การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2563 

 ไม่มี  

5. วฒิุการศึกษา/ ประวติัการอบรม  ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต                                                       
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 134 ปี 2560 
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นายทนิกร  สีดาสมบูรณ์ 
อายุ 60 ปี  
 กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งล่าสุด 8 เมษายน 2562 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือ ปี 2553 
 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งมา  4 วาระ 

2. สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2563  

 จ านวน 0 หุ้น 

3. สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
(คู่สมรส) 

         ณ 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

4. การเปล่ียนแปลงการถือหุ้นในบริษทั     
ในปี 2563 

 ไม่มี 

5. วฒิุการศึกษา/ ประวติัการอบรม  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61 ปี 2549 
 หลกัสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่นท่ี 92 ปี  2550 
 หลกัสูตร Audit Committee Program  (ACP)  รุ่นท่ี 19 ปี 2550 
 หลกัสูตร Role of the Chairman Program  (RCP)  รุ่นท่ี 30 ปี 2556 
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program  (AACP) รุ่นท่ี 27 ปี 2560 
 หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program  (BNCP) 

รุ่นท่ี 6 ปี 2562 

6. ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา            
5 ปี ยอ้นหลงั 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 ปี 2550 – ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
 ปี 2545 – ปัจจุบนั  

กรรมการผูจ้ดัการ  
        บริษทั พระอาทิตยก์ารสอบบญัชี จ  ากดั 
 ปี 2552 – ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ  
บริษทั ดีวีเอม็วีเอส จ ากดั 

 



“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน ด้วยความเช่ือถือ”    หน้าที ่ 10 | M C S    
 

นายสุพจน์ แก้วมณ ี
อายุ 61 ปี 
 กรรมการตรวจสอบ  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 8 เมษายน 2562 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ 
 

 เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือปี 2561 
 ปัจจุบนัด ารงรงต าแหน่งมา 1 วาระ 

2. สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2563 

 จ านวน 0 หุ้น 

3. สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

4. การเปล่ียนแปลงการถือหุ้นในบริษทั    ใน
ปี 2563 

 ไม่มี  

5. วฒิุการศึกษา/ ประวติัการอบรม  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นท่ี 107 ปี 2557 

6. ประสบการณ์การท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 ปี 2556 – ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั แอลดีซี เด็นทลั จ  ากดั (มหาชน) 

 ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จ  ากดั (มหาชน) 

 ปี 2562 – ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
 ปี 2562– ปัจจุบนั 

กรรมการ 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 ปี 2536 – 2562 
ประธานกรรมการ 
บริษทั ทศธรรม จ ากดั 
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นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์  
อายุ 68 ปี 
 กรรมการอิสระ  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 7 เมษายน 2563 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 26 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

 
 
1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ด ารงต าแหน่งเม่ือปี 2561 

 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งมา 1 วาระ 
2. สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 

ณ วนัที่  30 ธนัวาคม 2563 
 จ านวน 0 หุน้ 

3. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

4. การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2563 

 ไม่มี  

5. วฒิุการศึกษา/ ประวติัการอบรม  รัฐศาสตร์บณัฑิต (การเมืองการปกครอง) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)                   
รุ่นท่ี 19 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร พ.ศ. 2549-2550 

 หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP)                                     
รุ่นท่ี 148 ปี 2561 

 
หมายเหตุ  
 
นายสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี  
25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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นางสาวมธัวรรณศ์  ศรีศักดา 
อายุ 46 ปี 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2552 
 รักษาการผูอ้  านวยการสายงานการเงิน 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  7 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
 
 

1. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 จ านวน 33,000 หุน้ หรือ 0.007% 

2. สดัส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส)  
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

3. การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในบริษทัใน
ปี 2563 

 ไม่มี 

4. วฒิุการศึกษา/ ประวติัการอบรม  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

5. ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 
ปี ยอ้นหลงั 

 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2552 – ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2561 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  (ประเทศญ่ีปุ่น) 
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นางสาวกญัชลกิา  แสงปริญญา 
อายุ 43 ปี  
 เลขานุการบริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2551 
 
 
 
 
 

1. สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
    ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 จ านวน 67,500 หุน้ หรือ 0.014% 

2. สัดส่วนในการถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 ไม่มี 

3. การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในบริษทั  ใน
ปี 2563 

 ไม่มี 

4. วฒิุการศึกษา/ ประวติัการอบรม  ปริญญาตรี สาขาการจดัการสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                                                  

   สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

 หลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่ น Toyo Language School 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสูตร Company Secretary Program ปี 2553 
สถาบนัคณะกรรมการบริษทัแห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตร IR Professional Program Class No. 1 ปี 2555 
 หลกัสูตร IR Fundamental No.2 ปี 2562 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5. ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 

ปี ยอ้นหลงั 
 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2548 – 2551  

เลขานุการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2552 – ถึงปัจจุบนั 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ                                                    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  (งบการเงินเฉพาะกจิการ) 

รายการ หน่วย 2563 2562 2561 
สินทรัพย์รวม ลา้นบาท 5,977.97 4,941.59 3,767.72 
ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว ลา้นบาท 477.00 500.00 500.00 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ลา้นบาท 3,636.60 3,034.77 3,004.93 
รายได้ ลา้นบาท 4,190.46 3,223.65 3,173.26 
ค่าใช้จ่าย ลา้นบาท 3,264.19 2,596.11 2,698.93 
ก าไรสุทธิหลงัหักภาษ ี ลา้นบาท 847.72 600.49 451.12 
ก าไรต่อหุ้น บาท 1.78 1.26 0.99 
มูลค่าหุ้นตามบญัชี บาท 7.62 6.07 6.01 
มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ บาท 1.00 1.00 1.00 
เงนิปันผลต่อหุ้น บาท 1.00 0.65 0.50 
อตัราเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ ร้อยละ 56.27 51.63 52.87 
 
 

                                                    (งบการเงินรวม ) 
รายการ หน่วย 2563 2562 2561 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 5,993.07 5,096.49 4,033.82 

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 2,210.69 2,041.32 1,064.38 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 3,782.37 3,055.17 2,969.44 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ลา้นบาท 4,251.78 3,300.34 3,248.26 

รายไดร้วม ลา้นบาท 4,283.88 3,357.88 3,292.05 

ค่าใชจ่้าย ลา้นบาท 3,187.30 2,713.95 2,851.84 

ก าไรขั้นตน้ ลา้นบาท 1,602.75 1,150.09 1,083.88 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ ลา้นบาท 954.08 608.54 416.93 
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ข้อมลูทัว่ไป  
 
ช่ือบริษทั   บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั ( มหาชน )   
ประเภทธุรกิจ   ผลิตและติดตั้งผลิตภณัฑโ์ครงสร้างเหลก็ ( Steel Structure )  
เลขทะเบียนบริษทั  0107548000048 
ทุนจดทะเบียน   477,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั  477,000,000 หุน้  
   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ( ช าระเตม็จ านวน ) 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานและโรงงานของบริษัท เลขท่ี 70 หมู่ 2 ต  าบลชา้งใหญ่ อ าเภอบางไทร  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13290 
โทรศพัท ์ 035-372961-6 , 089-9001217-8 
โทรสาร   035-372967-8  
Website : www.mcssteel.com 
E-Mail : info@mcssteel.co.th  

http://www.mcssteel.com/
mailto:info@mcssteel.co.th
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์   
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั    
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66(0) 2009-9999 
โทรสาร +66(0) 2009-9991 

 
 
 

ข) ผู้สอบบัญชี  
นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับความเห็นชอบจากส านกังาน กลต. 
บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชั้น 50 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  
เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์+66(0)2677-2000 โทรสาร +66(0)2677-2222 

 
 
 

ค) ทีป่รึกษากฎหมาย   
บริษทั กฎหมายปาระมี  จ ากดั 
511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1  แขวงทุ่งครุ   เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร  10140 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 28159523 
 

ง) ทีป่รึกษาด้านการเงิน 
บริษทั เวลแคป แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

 
จ) สถาบันการเงินทีต่ิดต่อเป็นประจ า 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาส านกังานใหญ่สีลม 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาประตูน ้ าพระอินทร์ 
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  ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนในปี 2535 (เดิมช่ือ“บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั”) และ “บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.โฮโกกุ จ ากดั” ตามล าดบั) โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในวงการเหล็กและก่อสร้างมานาน 4 
ท่าน คือ ดร.ไนยวน ชิ, นายสมพงษ์ เมธาสถิตยสุ์ข, นายมาโนช อิวานุวฒัน์ และนายสุวธัน์ อ้ึงภากรณ์ ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 477 ลา้นบาท ช าระแลว้ 477 ลา้นบาท ในเร่ิมแรก บริษทัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตโครงสร้างเหล็กทัว่ไปส าหรับ
อาคาร เช่น โครงเหลก็หลงัคา เสาและคานทัว่ไป ในปี 2538 บริษทัเลง็เห็นโอกาสการขยายตลาดไปประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงมีตลาด
ส าหรับโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่เน่ืองจากมีความทนทานต่อแรงสัน่สะเทือนไดดี้กวา่คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ึงต่อมาบริษทั
ไดพ้ฒันาเป็นผูผ้ลิตโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงสร้างเหลก็ท่ีเป็นคานและเสาเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคารสูง
ขนาดใหญ่ เช่น อาคารส านกังาน โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีจุดเด่นทางดา้นคุณภาพซ่ึงไดต้าม
มาตรฐานและสามารถผลิตไดสู้งกวา่มาตรฐาน JASS 6 (Japanese Architectural Standard Specification) ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ส าหรับงานก่อสร้างโดยเฉพาะงานโครงสร้างเหล็กและเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองจาก Japanese Architectural 
Standard Specification ประเทศญ่ีปุ่นและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น อีกทั้งการก่อสร้าง
โดยใช้โครงสร้างเหล็กสามารถประหยดัเวลาในการก่อสร้าง โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ท่ีบริษทัผลิตมีการใช้มากใน
ประเทศท่ีมีแผน่ดินไหวเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ลกัษณะของงานท่ีบริษทัผลิตจะเป็นการน าแผ่นเหล็กมาตดัและ
ประกอบข้ึนรูปตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั บริษทัมีการผลิตแบบครบวงจร ซ่ึงจะมีแต่บริษทัใหญ่ๆในประเทศ
ญ่ีปุ่นเท่านั้นท่ีสามารถท าได ้

"เราเป็นผู้ผลติ ตดิตั้งและทดสอบงานโครงสร้างเหลก็ที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล เป็นที่พงึพอใจของลูกค้า" 
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  บริษทัมีการประกอบธุรกิจเหลก็โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ี่ ต  าบลชา้งใหญ่ อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) ส าหรับโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเหล็กท่ีบริษทัผลิตมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างเหล็กท่ีน ามาใชเ้ป็นเสา 
(Box Column) และโครงสร้างเหลก็ท่ีน ามาใชเ้ป็นคาน (Beam) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของอาคาร โดยปัจจุบนับริษทัฯ 
มีทั้งหมด  13 โรงงาน บนเน้ือท่ี  255  ไร่  มีก าลงัการผลิต BOX (เสา) และ Beam (คาน) สูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 75,000  ตนัต่อ
ปี  
 
 โดยเม่ือปลายปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมซ้ือเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ( Robot Machine ) เพ่ือมาผลิตช้ินงานประเภท 
Column และ Pipe โดยไดผ้ลิตโครงสร้างตั้งแต่มิถุนายน 2560 ซ่ึงจะท าให้บริษทัมีก าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน 12,000-15,000 ตนั
ต่อปี ส าหรับงาน Column และ Pipe 
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 ขบวนการผลิตโครงสร้างเหลก็จะเร่ิมตั้งแต ่การน าแผ่นเหล็กรีดร้อนคุณภาพสูงมาตดัให้ไดข้นาดท่ีตอ้งการ 
จากนั้นน าแผน่เหลก็มาประกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ยการเช่ือมเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เสา หรือ คาน โดยใชล้วดเช่ือมเป็นวสัดุใน
การเช่ือมต่อ จากนั้นน าช้ินส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เหล็กลวด ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก ตามแบบมาเช่ือมต่อให้ครบ ขั้น
สุดทา้ยปรับแต่งใหง้านไดต้ามคุณภาพท่ีตอ้งการ 
 
ขั้นตอนการผลติคาน (Beam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัช้ินส่วน ประกอบเป็นรูป H เช่ือมโดยใชผ้งฟลัก๊ปกคลุมเพ่ือประกอบให้แน่น 

แกไ้ขส่วนโคง้ดว้ยเคร่ืองจกัร แกไ้ขส่วนโก่งดว้ยความร้อนให้ไดค้่ามาตรฐาน เจาะรู 

  ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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ขั้นตอนการผลติเสา (Box) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัไดอาแฟรมและแผน่ทาบหลงั ประกอบไดอาแฟรม 

Diaphragm 

ไดอาแฟรม 
แฟลงจเ์พลต 

Flg. PL 

ข้ึนรูปบอกซ ์

ดา้นบน 
แผน่รองรับรูปทรง 
    

แผน่รองรับรูปทรง 

แผน่รองรับรูปทรง 
    

แผน่บน 

ประกอบไดอาแฟรมกบัแฟลงจเ์พลต 

อดัแน่นโดยใชเ้คร่ือง  Built-up เช่ือมบอกซ์ 

เจาะรูและเช่ือมโดยใชผ้ง 
ฟลัก๊ปกคลุมในแนวด่ิง 

เช่ือมอิเลคโตรสแล็กท่ีแฟลงจเ์พล เช่ือมแผน่ดา้นบนหวัเสาและแกไ้ข
ส่วนท่ีดดับิดมากดว้ยความร้อน 

ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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 บริษทัมีการจดัจ าหน่ายให้กบัลูกคา้โดยตรง ไปยงักลุ่มลูกคา้ผูรั้บเหมาขนาดใหญ่และลูกคา้ท่ีมีโครงการ
ก่อสร้างทัว่ไป โดยในปี 2563 บริษทัมีการจดัจ าหน่ายโดยตรงให้กบัลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่นประมาณ 95%  ส่วนท่ีเหลือ
เป็นลูกคา้ภายในประเทศประมาณ 5% ของปริมาณการจ าหน่ายรวม  ซ่ึงโดยทัว่ไปบริษทัจะไดร้ับรายการสั่งซ้ือ
ล่วงหน้าจากลูกคา้อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปีท าให้บริษทัไม่มีปัญหาเร่ืองการผลิตและจ าหน่าย นอกจากน้ีสินคา้ของ
บริษทัมีคุณภาพไดร้ับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น  และบริษทัไดร้ักษาคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ไดต้าม
มาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ของบริษทัไดร้ับการยอมรับจากสถาบนัที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

            2541    H Class Fabricator from Japan Steel Rip Fabricating Association  
ISO 9002 

 2543 ISO 9001 : 2000 
 2549 ISO 17025 : 2005 ( Certificate of Laboratory and Accreditation ) 
 2550 AISC ( American Institute of Steel Construction Ins. ) for Building Structure 
 2551 OHSAS 18001 : 2007 ( Occupational Health and Safety System )  
 2552 Upgraded ISO 9001 : 2000 to 9001: 2008 
 2553 Best Performance Award from SET 
 2554 S Grade : Certificate from Minister of land , infrastructure and transportation of Japan 
 2555 ISO 3834 Part2 ( International Institute Of Welding for steel fabrication of building and bridge  
   structure ) 
 2556 ISO : EN 1090 Part 2 
  EN 1090 Part 2 ( Steel Fabrication of Building and Bridge Structure ) 
 2558 ISO 14001 : 2004  ( Environmental Management System ) 
 2559     Upgraded ISO 9001 : 2008 เป็น ISO 9001: 2015 
 2560 Recertified AISC, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 17025:2005, EN ISO 3834-2, ISO 

14001:2004 และ S-GRADE 
 2561     Recertified ISO 14001: 2015 
 2562 ISO EN 3834 : Specification and Quatification of  Welding Procedure for Matallic Materials. Welding 

Procedure Specification – part 2 : Gas welding 
  Recertified AISC  
  Upgraded OHSAS 18001 : 2007 เป็น ISO 45001 : 2018 
            2563 Recertified ISO 14001: 2015 
                         Recertified ISO 9001: 2015 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัปี 2563 
 

 
วนัที ่13 เมษายน 2563 
 

 ประกาศรับงานโครงการ Isehara น ้าหนกัประมาณ 4,000 ตนั จาก M.M. & Kenzai Corporation  

วนัที ่25 พฤษภาคม 2563  
 

 ประกาศรับงานโครงการ ES Con Field Hokkaido ในประเทศญ่ีปุ่น น ้ าหนกัประมาณ 5,000 ตนั จาก Obayashi 

Corporation Co., Ltd. 

วนัที ่27 พฤษภาคม 2563 
 

 ประกาศรับงานโครงการ Kudan Kaikan Redevelopment  Pack 2 ในประเทศญ่ีปุ่น น ้ าหนกัประมาณ 2,800 ตนั 
จาก Obayashi Corporation Co., Ltd. 

 
วนัที ่12 มถุินายน 2563 
 

 ประกาศรับงานโครงการ Ichigawa น ้าหนกัประมาณ 11,350 ตนั จาก Kajima Corporation Co., Ltd. 
 
วนัที ่9 ตุลาคม 2563 
 

 บริษทัไดด้ าเนินการลดทุน 500,000,000 บาท เหลือ 477,000,000 บาทโดยตดัจากหุน้ซ้ือคืนของ บริษทัออกใน
ราคา 23,000,000 หุน้ อตัราหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 23,000,000 บาท 

 
วนัที ่15 ตุลาคม 2563 
 

 ประกาศรับงานโครงการ Shinagawa น ้าหนกัประมาณ 15,200 ตนั จาก Kajima Corporation Co., Ltd. 
 
วนัที ่15 ตุลาคม 2563 
 

 ประกาศรับงานโครงการ Meguro น ้าหนกัประมาณ 950 ตนั จาก JFE Engineering  
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วนัที ่1 มกราคม 2564 
 

 การเปล่ียนแปลงต าแหน่งผูบ้ริหาร 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งเดมิ ต าแหน่งใหม่ 

นางสาววรรณา พลแกว้ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาดและ
ประกนัคุณภาพ  

รักษาการกรรมการผูอ้  านวยการ
และผูอ้  านวยการสายงาน
การตลาดและประกนัคุณภาพ  
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โครงสร้างการลงทนุ 
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 

 
 

 

M.C.S.-Japan Co., Ltd.
Japan

M.C.S.Steel-Xiamen Co., Ltd.
China

M.C.S. Steel Public Co., Ltd.

 Subsidiary  
Companies

Tanaka Welding Center Co., Ltd.
Thailand

99.92%

98.00%

74.00%
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บริษัท ทานากะ เวลดิง้ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทของธุรกจิ ฝึกอบรมและอสงัหาริมทรัพย ์

สัดส่วนการถอืหุ้น 99.92 % 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ การถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
ทุนจดทะเบียน 99,000,000 บาท 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น 100 บาท (990,000 หุน้) 
ทีต่ั้ง เลขท่ี 70 ม. 2 ต.ชา้งใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา 13290 
ตดิต่อ 035-372961 
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M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทของธุรกจิ รับจา้งผลิต 

สัดส่วนการถอืหุ้น 98.00 % 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ การถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 เยน 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น 1,000,000 เยน (50 หุน้) 
ทีต่ั้ง 711-2 Owadashinden Yashiyo-shi Chiba 276-0046 Japan 
ตดิต่อ 81-47-4306265 
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M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ประเภทของธุรกจิ รับจา้งผลิต 

สัดส่วนการถอืหุ้น 74.00 % 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ การถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 
ทุนจดทะเบียน 7,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทีต่ั้ง 68 Shanbian Road, Dongfu Town, Haicang District, Xiamen 361027 China 

ตดิต่อ 86-592-6511-143 
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โครงสร้างรายได้ 
 

หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ   :  โครงสร้างรายไดน้ี้ไม่นบัรวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  ของบริษทัยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลติภัณฑ์ 2561 2562 2563 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
% 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
% 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
% 

1.รายไดจ้ากการขายโครงสร้างเหลก็       
   1.1 งานในประเทศ 304,685,385 9.26 678,913,239 20.22 195,476,753 4.56 
   1.2 งานต่างประเทศ 2,943,575,227 89.41 2,621,430,835 78.07 4,056,305,416 94.69 
2. รายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ 14,911,384 0.45 13,924,279 0.41 11,791,751 0.28 
3. รายไดอ่ื้นๆ 28,874,417 0.88 36,547,795 1.09 20,301,959 0.47 
4. ก าไรจากการขายเงินลงทุน - - - - - - 
5. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 7,063,214 0.21 - - 

รายได้รวม 3,292,046,413 100.00 3,357,879,363 100.00 4,283,875,879 100.00 
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โครงสร้างลกูค้า 
 

 
 

 

 
 
  
 

 
 
 
                       โครงสร้างลูกคา้แยกรายบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                จ านวนงานท่ีส่งมอบแต่ละปี 

 
 
 
 
 



“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน ด้วยความเช่ือถือ”    หน้าที ่ 31 | M C S    
 

งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  บริษทั  เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน)  มีงานท่ีรอการส่งมอบ ดงัน้ี 
 

 
ที.่ 

 
ช่ือโครงการ 

 
ชนิด 

 
ที่ต้ัง 

 
มูลค่างาน 
(ล้านเยน) 

ปีที่คาดว่า 
จะแล้ว
เสร็จ 

% ของงาน 
ที่ยังไม่ได้ 
ส่งมอบ 

มูลค่าของ
งานที่ยัง
ไม่ได้ส่ง
มอบ 

สถานะ
สัญญา 

 
1 

 
FUNABASHI 3 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
3,012.18  

 
2021 

 
11.62% 

                                  
350.00  

 
มีสญัญา 

 
2 

 
KUDANKAIKAN 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
2,839.86  

 
2021 

 
17.27% 

                                  
490.31  

 
มีสญัญา 

 
3 

 
SHIBUYA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
5,500.66  

 
2021 

 
31.61% 

                                  
1,738.95  

 
มีสญัญา 

 
4 

 
HOKKAIDO  
BALL PARK 

 
สนามกีฬา 

 
Japan 

                 
920.50  

 
2021 

 
26.68% 

                                  
245.60  

 
มีสญัญา 

5 TORANOMON 
AZABUDAI 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
9436,0  

 
2022 

 
77.06% 

                                  
7,310.00  

มีสญัญา 

6 TORANOMON 
STATION 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
11,312.63  

 
2022 

 
82.19% 

                                  
9,297.40  

มีสญัญา 

 
7 

 
ICHIKAWA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                     
1,805.85  

 
2021 

 
100.00% 

                                      
1,805.85  

 
มีสญัญา 

 
8 

 
MEGURO 

 
โรงงาน 

 
Japan 

                       
275.33  

 
2021 

 
38.56% 

                                        
106.16  

 
มีสญัญา 

 
9 

 
ONES 

 
ตึกสูง 

 
Thailand 

                   
1,862.89 

 
2021 

 
10.31% 

                                      
182.68  

 
มีสญัญา 

 
มูลค่างาน (ล้านเยน) 

                                
21,526.95  

 

 
มูลค่างาน (ล้านบาท) อตัราแลกเปลีย่น วนัที ่30/12/2563  :  100 JPY = 0.283403 

                                  
6,100.80  
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พ้ืนท่ีจดัเก็บช้ินงานท่ีรอส่งมอบ (ถ่ายเม่ือเดือนมกราคม 2564) 
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ปัจจยัความเส่ียง 
 

ปัจจัยความเส่ียง  
 
  ความเส่ียงเร่ืองค่าระวางเรือ (Ocean freight charge) 
 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายรวมประมาณร้อยละ 10  ของบริษทัเป็นค่าขนส่ง โดยประมาณร้อยละ 3-4 เป็นค่าระวาง
เรือ แมว้า่ ในปี 2563 มีผลกระทบเร่ืองการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ภาคการส่งออกไดรั้บผลกระทบจากปริมาณการ
ส่งออกท่ีลดลงและเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงท าให้เรือขนส่งท่ีใชบ้รรทุกสินคา้ลดการวิ่งรับ-ส่งสินคา้    
อีกทั้งยงัมีปัญหาในส่วนของเรือท่ีใชใ้นการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ซ่ึงมีจ านวนเท่ียววิง่ลดลง ท าให้มีความตอ้งการการใชเ้รือ
ประเภทอ่ืนเขา้มาทดแทนการใชเ้รือขนส่งแบบตูค้อนเทนเนอร์จ านวนมาก ซ่ึงเป็นผลท าให้ความตอ้งการใชเ้รือขนส่งเพ่ิม
สูงมากข้ึนจนมีปริมาณเรือไม่เพียงพอ และส่งผลต่อราคาค่าระวาง แต่ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเพ่ิมข้ึนของค่าระวางเรือ 
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเป็นเพียงไม่ก่ีเปอร์เซนตข์องค่าใชจ่้ายรวม    ซ่ึงบริษทัไดท้ าการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ีโดยการท าสัญญากบั
บริษทัเรือท่ีใชอ้ยูใ่นการจดัสรรเรือและก าหนดราคา Fix ค่าระวางล่วงหนา้ เพื่อเป็นการยืนยนัวา่บริษทัจะไม่ประสบปัญหา
เร่ืองการไม่สามารถหาเรือขนส่งสินคา้ไปให้ลูกคา้ได ้รวมทั้ง ยงัสามารถควบคุมค่าระวางเรือให้อยูใ่นงบประมาณท่ีไม่ผนั
แปรตามราคาตลาดซ่ึงมีความตอ้งการใชเ้รือสูงในช่วงน้ีได ้
 
  ความเส่ียงของผู้มอีทิธิพลในการก าหนดนโยบายการบริหารจดัการ 
 เน่ืองจากปัจจุบนั ดร.ไนยวน ชิ ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั แต่
อยา่งไรก็ตามการก าหนดนโยบายต่างๆ ตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ท่าน 
และมีกรรมการอิสระอยูจ่  านวน 4 ท่าน ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่นโยบายบริหารต่างๆ ไดรั้บการพิจารณา กลัน่กรอง อยา่งรอบคอบ
จากคณะกรรมการทั้งหมดแลว้  
 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการจดัหาวตัถุดบิ 
 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตโครงสร้างเหล็กของบริษทัส่วนใหญ่ คือ แผ่นเหล็กรีดร้อน โดยบริษทัน าเขา้
จากบริษทั JFE Steel Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัเหล็กท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองของญ่ีปุ่น ซ่ึงก่อนการซ้ือทุกคร้ังทาง
บริษทัมีการเปรียบเทียบราคาส าหรับวตัถุเหล็กชนิดคลา้ยคลึงกนั ท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัไดจ้ากผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ เช่น จาก
ประเทศจีน หรือประเทศเกาหลีท าใหม้ัน่ใจวา่วตัถุดิบท่ีน าเขา้มานั้น มีราคาอยา่งเหมาะสม 
 
          ความเส่ียงเกีย่วกบัแนวโน้มของเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่ น 
 ธุรกิจของบริษทั คือ การผลิตโครงเหล็กขนาดใหญ่ส าหรับอาคารสูง ซ่ึง 90% บริษทัส่งออกให้ผูรั้บเหมา
ใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น แมว้า่ในปี 2563 มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้อุตสาหกรรมในประเทศญ่ีปุ่นชะลอ
ตวั และอาจจะมีผลกระทบต่องานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่ถึงอยา่งไรบริษทัไดรั้บการเซ็นสญัญางานไวล่้วงหนา้ถึงปี 2565 
ท าใหใ้น 1-2 ปีน้ีทางบริษทัมีงานในมือท่ีรอผลิตอยา่งแน่นอน แต่ส าหรับงานในอนาคต ซ่ึงปกติบริษทัรับงานล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1-2 ปี นั้น ถึงแมว้า่โครงการก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่นจะลดลง  แต่ความตอ้งการงานโครงสร้างเหล็กยงัมีไม่นอ้ยกวา่ 
5 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงหากเปรียบเทียบจ านวนงานส่งออกท่ีบริษทัส่งไปท่ีญ่ีปุ่นนั้น ยงัเป็นเพียงร้อยละ 1 ของงานทั้งหมด 
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ความเส่ียงจากการรับช าระค่าสินค้าจากลูกค้า 
เน่ืองจากบริษทัผลิตโครงสร้าง เพ่ือส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัประมาณ

ร้อยละ 95 ของรายไดร้วม โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงซ่ึงเป็นส่ีบริษทัก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 
คือ Kajima Corporation, Shimizu Corporation, Obayashi Corporation และ Takenaka Corporation โดยบริษทัไดท้ าสัญญา
ซ้ือขายโดยเปิด Letter of Credit (L/C) เพ่ือยืนยนัวา่การช าระเงินจากผูจ่้าย จะไปถึงผูรั้บในเวลาท่ีก าหนดและในปริมาณท่ี
ถูกตอ้ง ท าใหล้ดความเส่ียงในการช าระเงินของลูกคา้ โดยในอดีตบริษทัจะไดรั้บช าระเงินภายใน 14 วนั หลงัจากท่ีมีการ ยื่น
เอกสารเพ่ือเรียกเก็บเงินผา่นธนาคาร ซ่ึงมีเพียงงานในประเทศ ไม่ถึงร้อยละ 5 เท่านั้น ท่ีไม่มีการเปิด L/C แต่เป็นการช าระ
เงินโดยการวางบิลเรียกเก็บซ่ึงหากมีการผิดนดัช าระจากลูกคา้ในประเทศ ก็มีเพียงจ านวนนอ้ย ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานหลกัของบริษทั 
 

ความเส่ียงเร่ืองการขาดแคลนช่างฝีมอื 
เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัจ าเป็นตอ้งใชช่้างเช่ือมท่ีมีใบรับรองของมาตรฐานญ่ีปุ่น ซ่ึงในประเทศไทยมี

จ านวนนอ้ยเน่ืองจากไม่จ าเป็นตอ้งใชม้าตรฐานน้ีกบังานท่ีไม่ใช่ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการโดยหาช่างฝีมือจาก
ภายนอกเขา้มาผ่านศูนยฝึ์กของบริษทัเป็นเวลาอยา่งน้อย 3 เดือน เพื่อให้ไดเ้รียนรู้วิธีการเช่ือมงานส าหรับโครงการญ่ีปุ่น 
และในทุกๆ ปีบริษทัจะจา้งสถาบนัช่างเช่ือมจากญ่ีปุ่นเขา้มาทดสอบให้กบัพนกังานใหม่ เพ่ือขอรับใบ Certificate ท าให้
จ านวนพนกังานท่ีสามารถท างานใหก้บัโครงสร้างของประเทศญ่ีปุ่นมีจ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยณ ปัจจุบนับริษทัมีช่างเช่ือม
ท่ีไดรั้บ Certificate JIS (Japanese Industrial Standard)  จ านวน 279 คน 

 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัเป็นสกลุเงินต่างประเทศ (เยน) ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรายอ่มมีผลต่อ

ผลประกอบการของบริษทั แต่ถึงอยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้ายในการซ้ือวตัถุดิบหลกัร้อยละ 40-50 เป็นสกลุเงินเดียวกบัรายได ้ซ่ึง
ท าให้สามารถป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนได้บางส่วน อีกทั้ งฝ่ายบริหารยงัมีการพิจารณาท า Forward 
Contract ส าหรับสกลุเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดทรัพยสิ์น
มูลค่าทางบญัชี ดงัน้ี  

                                                                                                                                              (หน่วย : พนับาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาทุน มูลค่าสุทธิ มูลค่า
หลกัประกนัที่
ตดิภาระค า้
ประกนั 

ภาระผูกพนั 

(1) ทีด่นิและส่วนปรับปรุง เป็นเจา้ของ 370,484 367,243 86,220 มี 
(2) อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เป็นเจา้ของ 979,626 456,093 68,404 มี 

(3) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 1,055,831 350,981 42,100 มี 

(4) เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองตกแต่ง   
      และยานพาหนะ 

เป็นเจา้ของ 194,087 30,432 - ไม่มี 

(5) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 211,684 211,684 - ไม่มี 
รวมทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  2,811,712 1,416,433 196,724  

Crane 20 Ton, Fac 2/1 และ Fac 2/2 



“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน ด้วยความเช่ือถือ”    หน้าที ่ 36 | M C S    
 

โครงสร้างผูถ้ือหุ้นและการจดัการ 
 

1. หลกัทรัพย์ของบริษัท 

    ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คือ 
 

 ทุนจดทะเบียน  จ านวน  477,000,000  บาท   
 ทุนท่ีช าระแลว้  จ านวน 477,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั  จ านวน  477,000,000  หุน้  
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ                  1.00  บาท  
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2. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหักภาษีและ
ส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดใหมี้การจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่
กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยาย
ธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั โดยในส่วนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี 
 

ทั้งน้ีในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2554-2563  ตามรายละเอียดดา้นล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ทั้งน้ีเงินปันผลดงักล่าวรวมเงินปันผลท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
ใหมี้การจ่ายอีก 0.60 บาท/หุน้ โดยจะจ่ายในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 

ก าไรสุทธิ เงนิปันผล % 

งบเฉพาะกจิการ  
(ล้านบาท) 

( บาท ) ก าไรสุทธิ 

2554 490.08 0.50 51.02 
2555 170.40 0.18 52.82 
2556 354.18 0.20 28.25 
2557 123.34 0.20 81.08 
2558 654.41    0.70 51.92 
2559 1,163.64    1.36 55.28 
2560 539.43   0.60 50.28 
2561 451.12   0.50 52.87 
2562 600.49   0.65 51.63 
2563 847.72 1.00** 56.27 



“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน ด้วยความเช่ือถือ”    หน้าที ่ 38 | M C S    
 

3. ผู้ถือหุ้น   
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2563 
 

สดัส่วนการถือ

(ร้อยละ)

1 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 53,981,131         11.32             

2 นาย สรุชยั รตทิอง 25,064,700         5.25               

กลุม่ของนายสรุชยั 15,565,300         3.26               

รวม 40,630,000           8.52                   

3 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล 23,000,000         4.82               

กลุม่ของนายทอมมี่ 6,159,600           1.29               

รวม 29,159,600           6.11                   

4 นาง ดรณ์ เทยีนถาวรวงษ์ 25,400,000         5.32               

5 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 22,500,000         4.72               

6 นาย ฮากชินิ ทนัวานี 19,000,000         3.98               

7 นาย ศลิา วนิยัวฒันวงศ์ 12,580,900         2.64               

8 NOMURA PB NOMINEES LTD. 9,402,100           1.97               

9 นาง สมุพร ไกรฤกษ์ 5,409,500           1.13               

กลุม่ของนางสมุพร 1,648,000           0.35               

รวม 7,057,500             1.48                   

10 นาย สมเกยีรต ิ เทดิทูลทวเีดช 6,580,400           1.38               

กลุม่ของนายสมเกยีรติ 400,000             0.08               

รวม 6,980,400             1.46                   

11 นาย สมพงษ์  เมธาสถติย์สขุ 6,110,000           1.28               

กลุม่ของนายสมพงษ์ 707,500             0.15               

รวม 6,817,500             1.43                   

12 ดร. ไนยวน ชิ 6,500,000           1.36               

13 ผูถ้อืหุน้อืน่ๆ 224,409,969        47.05             

477,000,000        100.00            

ท่ี รายช่ือ จ านวนหุ้น

รวมทัง้ส้ิน  
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โครงสร้างการจดัการ 
โครงสร้างการจัดการ  (ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา                        
และก าหนดค่าตอบแทน 

เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เลขานุการ 

QMR/QMRA/EHSMR/EHS
MRA/AISCR/SGR 

สาขาต่างประเทศ 

MCS - JAPAN MCS XIAMEN 

ผูอ้  านวยการสายงานวางแผน
และโครงการก่อสร้าง 

ผูอ้  านวยการสายการเงิน 

1. ฝ่ายประมาณราคาและวางแผน 
2. ฝ่ายบุคคลและธุรการ 
3. ฝ่ายอาชีวะอนามยัและความปลอดภยั 
4.  ฝ่ายน าเขา้-ส่งออก และจดัซ้ือ 
5. ฝ่าย ISO 
6. ผูป้ระสานงานโครงการในประเทศ 
7. คลงัวสัดุ 

1. ฝ่ายผลิต 
2. ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
3. ฝ่ายวิจยัและพฒันา 
 

1. ฝ่ายแบบและ Cutlist 
2. ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ 
3. การตรวจสอบงาน 
4. ชาวต่างชาติ (ญ่ีปุ่น) 
5. ผูป้ระสานงานโครงการญ่ีปุ่น 
6. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

รักษาการ 
กรรมการผูอ้  านวยการ 

ผูอ้  านวยการสายงาน
การตลาดและประกนัคุณภาพ 

ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 

Drawing Center Japan 
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บริษทัมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบดว้ย 
(1) คณะกรรมการบริษทั   
(2) คณะกรรมการบริหาร  
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
(5) ผูบ้ริหาร 

 
(1) คณะกรรมการบริษัท 
  
 ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีคณะกรรมการจ านวน 8 ท่านเป็นผูก้  าหนดแนวนโยบายการด าเนินงานของบริษทั กบั
มีอ านาจหน้าท่ีบริหารจัดการ ควบคุมและติดตามการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์               
และขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและครบถว้นให้กบัผูถื้อ
หุน้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและให้การบริหารมีความโปร่งใสซ่ึงคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการท่านหน่ึงหรือ
หลายท่าน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนกรรมการได ้  
 
 

ที่ ช่ือ ต าแหน่ง ประเภท 
2563 

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 
1. ดร.ไนยวน        ชิ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10/10 
2. นายไพรัตน์       ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 8/10 
3. นายพรชยั          พิศาลอนุกลูกิจ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 8/10 
4. นางสาววรรณา  พลแกว้ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 8/10 
5. พลเอกฐิติวจัน์   ก าลงัเอก ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 10/10 
6. นายทินกร         สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 9/10 
7. นายสุพจน์         แกว้มณี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 10/10 

8. นายสมศกัด์ิ     สุริยวงศ ์
ประธานกรรมการสรรหา                     
และก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 10/10 

 
 

หมายเหตุ  
 

นายสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี  
25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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(2)  คณะกรรมการบริหาร 
 

  ณ 1 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัน้ี 
 

 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย  3 ท่าน ดงัน้ี 
 

ที่ ช่ือ ต าแหน่ง 
2563 

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 
1. พลเอกฐิติวจัน์  ก าลงัเอก ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายทินกร        สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นายสุพจน์        แกว้มณี กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ( 26/2/2562-25/2/2565 )  โดยมีนางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา ท าหนา้ท่ี
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ช่ือ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. ดร.ไนยวน        ชิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. นางสาววรรณา  พลแกว้ 
รักษาการกรรมการผูอ้  านวยการ            

และผูอ้  านวยการสายงานการตลาด                 
และประกนัคุณภาพ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นายไพรัตน์       ววิฒัน์บวรวงษ ์ ผูอ้  านวยการสายงานวางแผน                 
และโครงการก่อสร้าง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

4. นายพรชยั          พิศาลอนุกลูกิจ ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี้ 
 
อ านาจในการปฏิบติังาน 

 1.1 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจา้งบุคคล ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว เพ่ือขอรับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 1.2 พิจารณาตดัสินในกรณีท่ีฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีมีความเห็นไม่ตรงกนั เก่ียวกบัรายงานทางการเงิน ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงอ านาจใหค้วามเห็นชอบในการปรับเปล่ียน นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวร้ะเบียบบญัชีและ
การเงินของบริษทั ซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 1.3 ใหค้วามเห็นในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
 1.4 อนุมติักฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 1.5 พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อัตราก าลงัคน และทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 1.6 อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี  รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวน/ ปรับเปล่ียนแผนงานการ
ตรวจสอบในส่วนท่ีมีนยัส าคญั 
 1.7 การเขา้ถึงขอ้มูลได ้ทุกระดบัของบริษทั รวมถึงการเชิญผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม
และให้ข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั 
 1.8 ปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณีท่ี
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 
หนา้ท่ี 

1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ 
2) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบการรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
3) สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินและกบั

การควบคุมภายใน 
4) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กระบวนการบริหารความ

เส่ียงและกระบวนการควบคุมภายใน 
5) พิจารณารายงานจากอนุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และหารือกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบันโยบายการ

ประเมิน และการบริหารความเส่ียง 
6) พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพ่ือให้ความมัน่ใจต่อคณะกรรมการบริษทั  

วา่กิจกรรมต่าง ๆ  มีการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและเป็นไปตามกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
7) สอบทานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในท่ีได้รับจากผู ้

ตรวจสอบภายใน ผูส้อบบัญชี โดยมุ่งให้การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในกระบวนการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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8) สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

9) พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกรณีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์เพ่ือให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

10)  สอบทานกระบวนการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ของบริษทั 
11)  สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับและก ากบัดูแลการแจง้เบาะแส การรับเร่ืองร้องเรียน 
12)  ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือรับทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส และ/หรือผล

การตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และหารือเก่ียวกบัปัญหา/อุปสรรคท่ีอาจพบจากการปฏิบติังานของ
ผูส้อบบญัชี โดยประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ยอยา่งนอ้ยปี ละ 1 คร้ัง 
และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติังาน และพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี 

13) สอบทานกระบวนการตรวจสอบภายในใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
 ประกนัความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมี

สายการบงัคบับญัชาตรงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ก ากบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในใหป้ฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได ้รับอนุมติั 

และปฏิบติัตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
14) ใหค้ณะกรรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและ/หรือ เพื่อพิจารณาโดยสม ่าเสมอเป็นระยะ 
15) จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย 
  (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
  (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ  
   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
   แต่ละท่าน 
  (ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
   กฎบตัร (Charter) 
  (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและหนา้ท่ี  
   ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

16) สอบทานและใหค้วามเห็นต่อแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากการประเมิน
ของฝ่ายจดัการ 
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17) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท า 
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีนัยสาคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

  (1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาคญัในระบบควบคุมภายใน 
  (3) การฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือ ผูบ้ริหารไม่ 
  ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด กรรมการ 
  ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อ ส านกังาน 
  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
  ประเทศไทย 

18) ใหค้วามเห็นท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้ตกลงเขา้ท ารายการไดม้า   
  หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

19) ปฏิบติัภารกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  และค าสัง่นั้นตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

20) ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี  (Self-Assessment) เพื่อสรุปน าผล
การประเมินตนเอง เสนอยงัคณะกรรมการบริษทั ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

21) สอบทานการก ากบัดูแลกระบวนการในการรับเร่ืองร้องเรียนโดยฝ่ายบริหาร 
22) พิจารณาเห็นชอบประสบการณ์ในการท างานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บญัชีและการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการของบริษทัและกรณีท่ีบริษทัจดัการ
อบรมหลกัสูตรเพ่ือรับรองการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้นบญัชีข้ึนเอง โดยแสดงให้เห็นวา่เน้ือหาและ
จ านวนชัว่โมงอบรมของหลกัสูตรไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นไปตามท่ี
ส านกังานก าหนดไว ้

23) พิจารณาเห็นชอบประสบการณ์ในการท างานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบญัชี ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการของบริษทัและกรณีท่ีบริษทั
จดัการอบรมหลกัสูตรเพ่ือรับรองการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้นบญัชีข้ึนเอง โดยแสดงให้เห็นวา่เน้ือหา
และจ านวนชัว่โมงอบรมของหลกัสูตรไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นไป
ตามท่ีส านกังานก าหนดไว ้
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(4)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ย  3 ท่าน ดงัน้ี 
 

ที่ ช่ือ ต าแหน่ง 
2563 

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นายสมศกัด์ิ   สุริยวงศ ์
ประธานคณะกรรมการสรรหา                       

และก าหนดค่าตอบแทน 
3/3 

2. นายทินกร     สีดาสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 
3. นายสุพจน์     แกว้มณี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 

 
  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีนางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา                 
ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ ดงัต่อไปนี ้

 
1. พิจารณาและทบทวนคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้สอดคลอ้งกบั

ธุรกิจและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการจะตอ้งมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ  
ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะดา้น ท่ีจะเป็นประโยชน์กบับริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 

2. ก าหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือแทนกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีครบวาระ
หรือกรณีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่งลง   

3. ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้ง การมีผลประโยชน์ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

4. พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งและสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด (ไม่วา่จะเรียกช่ือต าแหน่งอยา่งไรก็
ตาม อธิเช่น กรรมการผูจ้ ัดการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นต้น) ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ 

5. เสนอแนวทางและวธีิการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ี
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง 

6. ก าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารท่ีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือนและก าหนดจ านวนโบนสัประจ าปี 
โดยใชผ้ลการด าเนินงานและผลการปฏิบติังานเป็นเกณฑ ์เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

7. ประเมินผลการปฎิบติังานของผูบ้ริหารท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือปรับค่าตอบแทน
เป็นประจ าทุกปี ก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
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8. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อย และผู ้บริหารท่ีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจแบบ
เดียวกนั เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารงาน 

9. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวมทั้งองคก์รของบริษทัและบริษทัย่อย และพิจารณาปรับ
เงินเดือนและก าหนดจ านวนโบนสัประจ าปี ใหแ้ก่พนกังานโดยรวมทั้งองคก์ร (ยกเวน้ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุด) ของบริษัทและบริษทัย่อย โดยใช้ผลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

10. รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังหลงัมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

11. ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
(5)  ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน  5  ท่าน โดยมีหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารด าเนินกิจการของบริษทั ตามสายงาน
ท่ีรับผิดชอบ ดงัน้ี 

 
 (6)  เลขานุการบริษัท 

ณ ปัจจุบนัมีนางสาว กญัชลิกา  แสงปริญญา ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทัฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. ดร.ไนยวน                 ชิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายไพรัตน์               ววิฒัน์บวรวงษ ์ ผูอ้  านวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง 
3. นายพรชยั                  พิศาลอนุกูลกิจ ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 
4. นางสาววรรณา          พลแกว้ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาดและประกนัคุณภาพ 
5. นางสาวมธัวรรณศ ์    ศรีศกัดา รักษาการผูอ้  านวยการสายการเงินและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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จ านวนพนักงาน  
ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีพนกังาน  (ไม่รวมผูบ้ริหาร)  แบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงานหลกั 
จ านวนพนักงาน (คน) 

2563 

พนกังานฝ่ายผลิตและประกนัคุณภาพ 337 
พนกังานส่วนส านกังาน 171 
พนกังานพม่า 58 

รวมทั้งส้ิน 566 
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การก ากบัดแูลกิจการ 
 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัเร่ือง การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คลอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูล วนั เวลาสถานท่ี และวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหนา้ผ่าน 

Website ของบริษทัก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ

ตามมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรวมทั้งมีเอกสารแนบวาระการประชุม 

โดยบริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้น

ของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้กบัผูถื้อหุ้นทุกราย เป็นการ

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 7 วนั และกรณีท่ีวาระพิเศษท่ีตอ้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา จะมีการส่ง

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัโดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น ประกอบดว้ย 

 วาระพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล มีการแจง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราเงิน

ปันผลท่ีเสนอจ่าย และสดัส่วนของเงินปันผล กรณีท่ีไดรั้บสิทธิทางภาษีของ BOI 

 วาระพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการ มีการระบุ ช่ือ นามสกุล อายุ  จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ                   

วฒิุการศึกษา  หลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประวติัการท างาน จ านวนบริษทัท่ีด ารงต าแหน่ง

กรรมการ ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ สัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุม

ในปีท่ีผ่านมา  และขอ้พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา รวมทั้งค่าตอบแทนของ

กรรมการท่ีขออนุมติั 

 วาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีการระบุช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั  เลขท่ีใบอนุญาต 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั รวมทั้งความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี โดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

2) บริษทัจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีมีการเดินทางสะดวก 

โดยก าหนดวนัประชุมเป็นวนัธรรมดาท่ีไม่ตรงกบัวนัหยดุยาว และเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเพื่อ

เขา้ประชุมก่อนเวลาการประชุมล่วงหน้าก่อนเร่ิมประชุมอยา่งน้อย 1.30 ชัว่โมง และผูถื้อหุ้นสามารถ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดจ้นถึงการพิจารณาในวาระสุดทา้ย   โดยสถานท่ีจดัประชุม อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ี

การเดินทางค่อนขา้งสะดวก โดยผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  ซ่ึงหากผู ้

ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมทางบริษทัจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น

สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และก าหนดให้มีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 



“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน ด้วยความเช่ือถือ”    หน้าที ่ 49 | M C S    
 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัจดัให้มีการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยน าระบบ Barcode  มาช่วยในการ

ลงทะเบียน โดยส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดน้ าเอกสารลงทะเบียนท่ีเป็น Barcode มา ทางบริษทัจดัให้มี

เจา้หน้าท่ีลงทะเบียน โดยใชร้หัสบตัรประชาชน หรือ ช่ือ-นามสกุล ของผูถื้อหุ้น และในส่วนของการ

นบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส าหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มีการรวบรวมคะแนนเสียงผ่าน

ระบบ Barcode เช่นกนั ดงันั้นท าใหก้ารลงทะเบียนหรือการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และ

แม่นย  า โดยในวนัประชุมบริษทัไดท้ าการถ่ายทอดสดเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

เน่ืองจากในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2563  เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 เน่ืองจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควดิ-19 ท าใหมี้ขอ้จ ากดัเร่ืองการเดินทาง และสถานท่ีจดัประชุม โดยบริษทัไดย้า้ยสถานท่ีการจดั

ประชุม จากโรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ มาจัดประชุมท่ีส านกังานใหญ่ของบริษทั และในวนัดงักล่าว

บริษทัไดท้ าการถ่ายทอดสดเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับชมผา่นทางช่องทางออนไลน์ แทนการเขา้มาร่วมประชุม

ดว้ยตนเอง ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้มาประชุม โดยในวนัดงักล่าว คณะกรรมการ ซ่ึงประกอบไป

ดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  รวม

กรรมการทั้งหมดจ านวน 8 ท่าน ซ่ึงถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม อีกทั้งบริษทั

ยงัให้ผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงประกอบดว้ยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร, ผูอ้  านวยการสายงานวางแผนและ

โครงการก่อสร้าง, ผูอ้  านวยการสายงานการปฏิบัติการ, ผูอ้  านวยการสายงานการตลาดและประกัน
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คุณภาพ, ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และการเงิน, ผูจ้ดัการฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง, ฝ่ายตรวจสอบภายใน,  ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต , ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก และนิติกรของบริษทั เขา้ร่วมประชุมในวนัดงักล่าว โดย

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถาม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมได ้โดยในวาระอ่ืน ๆ ทาง

บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร โดยรายละเอียดของค าถาม

และค าตอบจะท าการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัท าบตัรลงคะแนนเสียง 

แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้ต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

รวมทั้งลงคะแนนเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ โดยภายหลงัการ

ประชุมทางบริษทัไดมี้การเก็บบตัรลงคะแนนในทุกวาระ 

 

3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

1) ก่อนเร่ิมการประชุมทางบริษทัไดมี้การอธิบายวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ และมีการบนัทึกลงใน

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นถึงขั้นตอนการลงคะแนน ประเด็นค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั้งจ านวนบตัรเสียเป็นอยา่งไร รวมถึง

บนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงมีการน าส่งมติการประชุมผูถื้อหุน้ในวนัรุ่งข้ึนผา่นระบบการ

รายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

โดยรายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์ไดมี้การเปิดเผยไวบ้น website ของบริษทั 
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2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 
 
บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัเพ่ือปกป้องสิทธิข้ึนพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้     

ทุกราย ดงัน้ี 
 
1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษทัแจง้ก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่ผา่นทาง website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ จดัท าทั้งฉบบัภาษาองักฤษ และภาษาไทย 

 
2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

 บริษทัไดห้ลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 1 เดือนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรม

และความโปร่งใส  

 โดยส าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการ

เป็นรายคน 

 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงก าหนดการเก็บรักษาและ

ป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยให้กรรมการผูบ้ริหารของบริษทัทุกคนในองค์กรถือปฏิบติัห้ามมิให้

กรรมการผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัททุกคนซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีการประกาศต่อ

สาธารณชนก่อน 1 เดือนและก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 

 

4. การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

 ในการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการท่านใด คณะกรรมการมีขอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการ

มีส่วนไดเ้สียอยา่งน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รวมทั้งงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 
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5. การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

 บริษทัเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น

รายงานประจ าปี ให้ผูถื้อหุ้นทราบอยา่งชดัเจน ซ่ึงรายงานดงักล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

ตรวสอบวา่มีความสมเหตุสมผล 

 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี คู่แข่ง เป็นตน้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
เจา้หน้ี : ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 
ลูกคา้ : เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลบัของลูกคา้ 

และมีระบบในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพื่อรีบด าเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมโดยเร็ว
ท่ีสุด 

คู่แข่ง : ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอุตสาหกรรมหรือผูก้  ากบัดูแลจากทางการก าหนดและรักษา
บรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั   

สงัคม : มีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและให้การ                       
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก้ือกลูและสร้างสรรคต์่อสงัคมตามความเหมาะสม 

 
โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 

 การก าหนดขอบเขตในการดูแลลูกคา้ โดยก าหนดการตั้งวงเงินส ารองส าหรับช้ินงานในช่วงอายขุองสินคา้หลงั

การส่งมอบเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี เพ่ือใหลู้กคา้ไดม้ัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ของบริษทั 

 บริษทัมีขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้หรือผูรั้บเหมา ท่ีก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 การด าเนินการ มีการจดัท าอยา่งเป็นระบบ ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ การประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชน บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และไดมี้การ Upgraded OHASA 18001 : 2007
เป็น  ISO 45001 : 2018  เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ระบบการผลิตของบริษทัไม่เป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปฏิบติักบัพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม   

 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยั โดยจดัอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีจ าเป็นให้กบั

พนกังานทุกคนท่ีท างานกบับริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้ ถุงมือ แวน่ตา และอ่ืน ๆ รวมถึงการ

สร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี  โดยจดัใหมี้สนามกีฬา หอ้งออกก าลงักาย  รวมทั้งสนบัสนุนเร่ือง

งบประมาณเก่ียวกบัการออกก าลงักายให้กบัพนักงาน  เช่น การมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณทีม

ฟตุบอลของพนกังาน  โดยในทุกปีบริษทัไดจ้ดัให้มีการแข่งขนักีฬาประจ าปี เพ่ือให้พนกังานไดมี้ส่วน

ร่วมและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งพนกังานในบริษทั  

 

 ในปี 2563 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 บริษทัไดท้ าการ Lock Down โดยให้พนกังาน

ทุกคนยา้ยเขา้มาอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีของบริษทั คือ หอพกั 6 อาคาร และหมู่บา้น M.C.S. Village เป็นเวลา

เกือบ 2 เดือน โดยจดัสรรใหมี้อาหาร ท่ีพกั และส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังานทุกท่านใหเ้สมือน

บา้นของตนเอง โดยมีมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆ ท าให้พนักงานและครอบครัวปลอดภยั

จากการติดเช้ือ ซ่ึงเป็นการการันตีว่าพนักงานทุกท่านยงัสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ และไม่มี

ผลกระทบเร่ืองการขาดรายไดส้ าหรับพนกังาน 
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มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ Covid -19  ช่วง ปลายเดอืนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 

 

 
มีการคดักรองตรวจวดัอุณหภูมิก่อนผา่นเขา้ประตูบริษทัฯ 

 
ท าการพน่ฆ่าเช้ือบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อกบับริษทัฯ 

 
มีการประชุมติดตามสถานการณ์ประจ าวนั 

 
มีอาหารใหพ้นกังานครบ 3 ม้ือ 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เ พ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ รวมทั้งเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้ าหนดนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1)  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(2) คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเส่ียง

ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 

(3) การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
(4) มีการก าหนดจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบติั  พร้อมจดัท าคู่มือการ

ปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual)  

นอกจากน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดทุกประการ ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดูแลกิจการในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดน้ าเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุม           
ผูถื้อหุน้ตามล าดบั 
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 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้นและโปร่งใสให้กบัผูถื้อ
หุ้นทุกราย บริษทัยงัคงให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปให้
เป็นไปตามมาตรฐานและกฏเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งโดยผ่าน
ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง  website ของบริษัท 
(www.mcssteel.com) อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัติดต่อไดห้ลาย
ช่องทางดงัน้ี 

 
(1) ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) มายงั  info@mcssteel.co.th   
(2) โทรเขา้มาสอบถามท่ีเบอร์โทรศพัท์ของบริษัท 035-372961-6  ต่อ 113 หรือ 089-900-1217-8 

ติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) โดยบริษทัไดม้อบหมายให้ นางสาวกญัชลิกา แสง
ปริญญา ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป        

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

 ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ 

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ ท าหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์  เป้าหมาย ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการไปตามท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตาม
หลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี    

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การประเมินและการบริหารงานท่ีรัดกมุต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งสม ่าเสมอ   

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาให้มีการก าหนดและแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหวา่ง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารโดยก าหนดระดบัอ านาจการด าเนินการอยา่งชดัเจน รวมทั้งส่ือสารบทบาทหนา้ท่ีและ                
ความรับผิดชอบดงักล่าวต่อกรรมการและพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 

 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทางการ และใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดย
บริษทัจะมีการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวเป็นประจ ารวมถึงมีการก าหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย  

http://www.mcssteel.com/
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 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคณะกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน และกรรมการ
อิสระ 4 ท่านประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นต่างๆ โดยกรรมการอิสระ 3 ท่านท าหนา้ท่ีเป็น
กรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดไว ้เพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในดา้นต่างๆ
ของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 
 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 

ปัจจุบนั ดร. ไนยวน ชิ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ณ ส้ินปี 2563 
ถือหุ้นร้อยละ  1.36%  ของหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งหมด และมีอ านาจลงนามพร้อมประทบัตราของบริษทั แต่ปัจจุบนัการ
ก าหนดนโยบายส่วนใหญ่มาจากกรรมการอิสระภายนอก ไม่มีท่านหน่ึงท่านใดสามารถก าหนดนโยบายเองได ้
 
 

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
  

กรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีการก าหนด 
ค่าตอบแทนจะจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนั โดยค่าตอบแทนท่ีก าหนดข้ึนมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร
แต่ละท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ/หรือเงินเดือนและโบนสั โดยตั้งแต่ปี 2561 บริษทัไดมี้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ีงมีหนา้ท่ีรับผิดชอก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร โดย
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัและผลตอบแทนของธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นส าคญั 
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 

 กรรมการ 

                        รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2563 ซ่ึงประกอบดว้ยประชุมกรรมการ 10 คร้ัง, ประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                      
3  คร้ัง 

 

 

 ผูบ้ริหาร 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
รายช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2562 2563 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ 1,059,000 1,029,000 

2. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ กรรมการ 840,000 840,000 

3. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ 825,000 840,000 

4. พลเอกฐิติวจัน์ ก าลงัเอก  กรรมการอิสระ                                          
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1,047,000 1,017,000 

5. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

960,000 960,000 

6. นายสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์ 
 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

963,000 975,000 

7. นายสุพจน์ แกว้มณี  
 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

960,000 951,000 

8. นางสาววรรณา พลแกว้  กรรมการ 840,000 840,000 

 
ค่าตอบแทน 

ปี 

2563 

จ านวนราย รวมทั้งส้ิน (บาท) 
เงินเดือนและโบนสั 5 50,473,681.41 

เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ + อ่ืนๆ 5 1,054,080.00 
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 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมอยา่งสม ่าเสมอปีละ  4  คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังทาง 

ฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมขอ้มูลและรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม 
ประธานในท่ีประชุมไดใ้หเ้วลากบักรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อยา่งรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้
อยา่งเต็มท่ี และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรอง 
เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ซ่ึงในปี  2563  ท่ีผา่นมามีการประชุมทั้งหมด 10 คร้ัง   

 
 คณะอนุกรรมการ 

บริษทัมีคณะอนุกรรมการ 2 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินงาน โดยในปี  2563  มีการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง และมีการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 คร้ัง  
 
6. ระบบการควบคุมภายใน  

 
บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนโดยหน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงาน 

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในดา้น
งานบริหารหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน, การประเมินความเส่ียง, การก ากบัดูแลกิจการ และเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือสนบัสนุนใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจ  แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของหน่วยงานไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมท่ีส าคญั (Key 
Control Points) และเนน้ใหมี้การควบคุมเชิงป้องกนั  รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตตามนโยบายการใหข้อ้มูลการ
กระท าผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy) 

 โดยหน่วยงานดงักล่าวมีบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 

1. ในบทบาทของท่ีปรึกษา จดัให้มีการประเมินการควบคุมภายใน โดยการประเมินตนเองโดยได้
สนับสนุนด้านการเป็นท่ีปรึกษา, การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และการน าเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใชใ้นการประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีการพฒันาการควบคุมท่ีดีและมีระบบการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA Validation) 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่แต่ละขั้นตอนการด าเนินงานไดใ้ชก้ารควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอยา่งเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุน
ใหบ้ริษทับรรลุกลยทุธ์และเป้าหมายท่ีก าหนด  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานดว้ยตนเอง
เป็นประจ าทุกปี และมีการประเมินโดยองคก์รอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัให้บรรลุผล และเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค  าแนะน าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน            
ตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, ดา้นการบริหารความเส่ียง, ดา้นจริยธรรมธุรกิจ, ดา้นความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 
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3. ยดึถือกรอบโครงสร้างการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบตัรของ
หน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การปฏิบติังานมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี ระบบ
การก ากบัดูแลท่ีดี สามารถเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพฒันาองคก์รสู่ความยัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กดา้น   (Integrated  
Audit) เช่น ดา้นระบบธุรกิจ, ดา้นระบบสารสนเทศ และดา้นระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเนน้พฒันาเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน
ให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมให้มีวฒิุบตัร IACP (Internal Audit Certificate Program), CPIAT (Certified Professional 
Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor) และ CFE (Certified Fraud Examiners) 
 
                                       โดยในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1)  ก าหนดระบบงานของทั้งหมดบริษทั ( Audit Universe ) 
2)  ก าหนดประเภทความเส่ียงของระบบงานต่าง ๆ (Risk ) รวมทั้งก าหนดกรอบบริหาร 

 ความเส่ียง 
3)  การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
หมายเหตุ :  
ระดบัคะแนนการประเมิน 

5 = ดีมาก 
4 = ดี 
3 = ปานกลาง 
2 = นอ้ย 
1 = ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 

ล าดบั ระบบ ผลการประเมนิ 

1 ระบบการบริหารลูกหน้ีการคา้ ระบบขายและช าระเงิน 5 

2 ระบบการบริหารเจา้หน้ีการคา้และระบบจ่ายเช็ค 4 

3 ระบบการบริหารเงินสดยอ่ยและเงินทดรองจ่าย 3+ 

4 ระบบการบริหารสินทรัพยถ์าวร 4 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม  2548  และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจของบริษทัควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยบริษทัฯ ไดมี้แนวปฏิบติั
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายดา้น ส าหรับปี 2563 ท่ีผ่านมาบริษทัไดด้ าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 
 
ด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 

บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไม่วา่จะภายในบริษทัหรือภายนอก 
บริษทัตามรายละเอียดรายงานในหวัขอ้ การก ากบัดูแลกิจการ 
 

1) พนักงานและลูกจ้าง พนกังานของทางบริษทัฯและผูท่ี้มาติดต่อไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ข้ึนอยูก่บั

ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมไปถึงเงินรางวลัประจ าปีดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานของ

ทางบริษทั, ระยะเวลาและการปฏิบติังานของพนกังาน  
 

2) ลูกค้า ก่อนการส่งออกสินคา้ ทางบริษทัจะให้ลูกคา้ตรวจสอบสินคา้อยา่งละเอียดก่อนทุกคร้ัง เพ่ือเป็น

การรับประกนัและยอมรับระดบัของคุณภาพสินคา้ สินคา้ทั้งหมดจะมีการรับประกนัในระยะเวลา 2 ปี

หลงัจากการส่งมอบ 

 

3) คู่แข่ง ทางบริษทัมีนโยบายราคาตลาดท่ีไม่ยติุธรรมกบัระดบัความสามารถ ดงันั้นเราจึงไม่เคยท่ีจะไดรั้บ

ผลประโยชน์มากกวา่คู่แข่ง 

 

4) ชุมชนและสังคม บริษทัมีระบบจัดการส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท้องถ่ิน และเป็นเวลานานท่ีไม่มีการ

ร้องเรียนจากชุมชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการด าเนินงานของเรา 

 

5) ผู้ถือหุ้น บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของก าไรของบริษทัฯ โดย

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

จ่ายเงินปันผล ในอตัรา 1.00 บาท ต่อหุน้ (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษทั คือไม่นอ้ยกวา่ 50% ของก าไรสุทธิ 
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รายละเอียดเงินปันผลท่ีบริษทัไดจ่้ายส าหรับผลประกอบการปี 2563 
 

 
ผลการด าเนินงาน วนัทีจ่่าย 

BOI NON BOI รวม 

บาท : หุ้น บาท : หุ้น บาท : หุ้น 

เงินปันผลระหวา่งกาล 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 63) 10 ก.ย. 63 0.31 0.09 0.40 

เงินปันผล คร้ังท่ี 2 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 63) 28 เม.ย. 64 0.34 0.26 0.60 

รวมเงนิปันผล (บาท) 0.65 0.35 1.00 

 

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 
บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 
1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุความพิการ โดยพนกังานของบริษทั ณ ปัจจุบนั

ประกอบดว้ยพนกังานทั้งส้ิน 564 คน และ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีแรงงานต่างชาติ ประกอบ

ไปดว้ย 

 

สัญชาต ิ คน 

พม่า 58 
ญ่ีปุ่น 7 
จีน 2 

กมัพชูา 1 
มาเลเซีย 1 
รวม 69 

 

บริษทัค านึงสิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกเช้ือชาติ รวมถึงพนกังานท่ีมีความพิการ โดยใหส้วสัดิการท่ี 

เท่าเทียมกนั โดยเม่ือส้ินปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานท่ีมีความพิการเขา้มาร่วมงานกบับริษทั โดยมีจ านวนทั้งส้ิน 

6 คน โดยบริษทัใหสิ้ทธิในเร่ืองของค่าตอบแทนเท่ากบัพนกังานปกติไม่แยกสญัชาติ เช้ือชาติ ทุกคนจะไดรั้บสวสัดิการการ

ท างานท่ีเท่าเทียมกนั  

 

2) ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม โดยบริษทัมีนโยบายการท างานโดยให้ผลตอบแทนการท างานของ

พนกังานจากปริมาณงานท่ีท าและคุณภาพของงานโดยเปิดโอกาสให้พนกังานเลือกระดบัค่าตอบแทนท่ี

พนกังานตอ้งการทั้งในส่วนของฝ่ายผลิตและในส่วนของพนกังานส านกังาน  รวมถึงบริษทัไดป้รับปรุง

สภาพแวดลอ้มการท างาน เพื่อให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีเปิดโอกาสให้โยกยา้ยต าแหน่ง และ
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พฒันาศักยภาพการท างานฝึกฝนและเพ่ิมพูนทักษะการท างานอย่างสม ่าเสมอ  รวมถึงสามารถขอ

ปรับเปล่ียนต าแหน่งเพ่ือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

3) สนบัสนุนการศึกษาของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง นโยบายหลกัของบริษทัคือพนกังานทุกคนจะตอ้งมีการ

อบรมเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือใหพ้นกังานไดมี้การพฒันาความรู้ ความสามารถอยูเ่สมอ 

ดงัค าขวญัของบริษทั คือ “ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน” โดยในปี 2563 บริษทัไดจ้ดัให้มีการอบรม

ของพนักงานหลกัสูตรทั้ งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยใช้งบประมาณด้านการอบรม

ประจ าปี 2563 รวมทั้งส้ิน 1.36 ลา้นบาท 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

บริษทัฯ ไม่เพียงแต่จะสนบัสนุนเพียงแค่พนกังานเท่านั้น แต่ยงัคงให้การสนับสนุนดา้นการศึกษาแก่

บุตรของพนกังาน โดยเราได้จดัตั้งทุนการศึกษาข้ึนมาตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การ

บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษารวมทั้งส้ิน 573,090 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการเรียนการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์กบัโรงเรียนและประโยชน์ต่อชุมชน 
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4) จดัใหมี้การตั้งคณะกรรมการสวสัดิการของบริษทัเพื่อเป็นตวัแทนของพนกังาน โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง

ใหผู้จ้ดัการฝ่ายและผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย เป็นประธานและรองประธานคณะกรรมการสวสัดิ ซ่ึงมีก าหนด

วาระการด ารงต าแหน่งหมุนเวียนทุก 3 เดือนโดยคณะกรรมการสวสัดิการมีหน้าท่ีรับค าร้องทุกขข์อง

พนกังานเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองสาธารณูปโภคของพนกังาน ท่ีอยูอ่าศยั ค่าตอบแทน

การท างาน หากคิดวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม รวมทั้งจดัตั้งกองทุนสวสัดิการของบริษทั เพ่ือส่งเสริมให้

พนักงานไดอ้อมเงินของพนักงานโดยเร่ิมก่อตั้งตั้งแต่ปี 2544 โดยพนักงานสามารถยื่นเร่ืองกูเ้งินกบั

กองทุนสวสัดิการ หากมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีพนกังานเป็นสมาชิกทั้งส้ิน 519 คน 

 

5) จดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น 

 ด้านท่ีพกัอาศัย โดยจัดให้มีหอพกัส าหรับพนักงานและครอบครัว โดย ณ ส้ินปี 2563 มี

พนกังานของบริษทัจ านวน 324 คนและครอบครัวของพนกังานอีกจ านวน 200 คน รวมทั้งส้ิน  

524 คน อาศัยอยู่ท่ีหอพกั และตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการให้กบัพนักงาน

ทางดา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยบริษทั ทานะกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ไดก่้อสร้างบา้นเพ่ือขายเป็นสวสัดิการให้กบัพนกังานในราคาถูก จ านวนทั้งส้ิน 97 หลงั โดย

พนกังานไดเ้ขา้อยูท่ั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งน้ีบริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนกังานกู้

เงินของบริษทัเพ่ือมาซ้ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นสวสัดิการของพนกังานดว้ย โดยให้พนกังานช าระคืน

โดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานและมีอตัราเงินกูส้ าหรับท่ีอยูอ่าศยัของบริษทัท่ีอตัราร้อยละ 

2 ต่อปี ซ่ึงถูกกวา่อตัราเงินกูข้องธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 

     

 

 

 

 

 

           หอพกัพนกังาน MCS และหมู่บา้น M.C.S. Village 
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 ดา้นสุขภาพ บริษทั เลง็เห็นความส าคญัของสุขภาพของพนกังานเป็นหลกั โดยพนกังานทุกคน

ก่อนเร่ิมงานจะไดรั้บการตรวจสุขภาพ  และเป็นประจ าทุกปีบริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี โดยในปี 2563 เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษทัไดมี้การจดัให้

พนักงานท่ีมีความเส่ียงระดบัสูงตรวจโควิด-19 โดยวิธีการแหย่จมูก หรือ Swab และจดัให้มี

การป้องกนัส าหรับพนกังานทุกท่าน ไม่วา่จะเป็นการแจกแอลกอฮอล ์หนา้กากส าหรับป้องกนั 

การตรวจวดัอุณหภูมิทุกวนัก่อนหรือหลงัเขา้ออกบริษทั รวมทั้งยงัจดัให้มีการตรวจสุขภาพ

และฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งกรณีท่ีพนักงานเกิด

อุบัติ เหตุหรือเจ็บป่วยจากการท างาน บริษัทได้จัดให้มีประกันภัยส าหรับในส่วนน้ี 

นอกเหนือจากนั้นพนกังานทุกท่านยงัสามารถใชส้วสัดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกบับริษทักรณี

ท่ีเกิดการเจ็บป่วยได ้

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 ดา้นกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีการออมเงินไวใ้ช้ในยาม

เกษียณอาย ุหรือออกจากงาน โดยบริษทัจดัให้พนกังานไดมี้การสมทบเงินเขา้กองทุนส ารอง

เล้ียงชีพกับบริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัดตั้ งแต่ปี 2548 และบริษทัได้

สมทบเงินอีกจ านวนหน่ึงให้กบัพนกังาน  โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 มีอตัราการสมทบ

ตั้งแต่ 3% ส าหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานมานอ้ยกวา่ 4 ปี และสูงสุดท่ี 13% ของเงินเดือนของ

พนกังานส าหรับพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกบับริษทัมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  
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 ดา้นความปลอดภยั  บริษทัเล็งเห็นความส าคญัเร่ืองของความปลอดภยักบัพนักงาน โดยจดั

อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัพ้ืนฐานในโรงงานให้กบัพนกังานทุกท่าน ไม่วา่จะเป็นหมวก 

รองเทา้เซฟต้ี แวน่ตา  รวมถึงบริษทัไดท้ าประกนัชีวติท่ีท าใหก้บัพนกังานทุกท่านตั้งแต่วนัเร่ิม

งานวนัแรก เพื่อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงานไม่ว่าจะขณะปฏิบัติงาน หรือว่า

นอกเหนือจากเวลาปฏิบติังาน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 อ่ืน ๆ  

1) รถรับส่งพนกังาน 
2) สนามกีฬา / หอ้งออกก าลงักาย 
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3) ศูนยฝึ์กช่างเช่ือม 

   

 

 

 

 

 

 

ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า) 
 

1) เพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินคา้ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ บริษทัจดัใหมี้การเขา้มาตรวจสอบ

คุณภาพของช้ินงานก่อนการส่งมอบ โดยในปี 2563 มีตวัแทนของลูกคา้เขา้มาตรวจสอบช้ินงาน                    

12 โครงการรวมการตรวจงานจากตวัแทนลูกคา้ทั้งส้ิน 113 คร้ัง ส าหรับในปี 2563 ทางบริษทัมีการ

จดัรูปแบบการตรวจงานทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากทางลูกคา้และเป็น

หน่ึงในมาตรการป้องกัน Covid-19 ของทางบริษทั ทั้ งน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มีแบบฟอร์มส ารวจความพึง

พอใจของลูกคา้ทุกคร้ังท่ีมาตรวจงาน ซ่ึงผลส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ 5 ปียอ้นหลงั มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

                             

                                 

 

 
 
 
 

ปี การตรวจสอบชิน้งาน 
 (คร้ัง) 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ
ของลูกค้า (%) 

2559 44 87.38 

2560 121 89.08 

2561 54 94.60 

2562 121 97.14 

2563 113 97.04 
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ด้านการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
 

1) เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัมัน่ใจถึงความสอดคลอ้งด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดย

บริษทัไดรั้บรองมาตรฐาน OHSAS 18001  ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั และได ้Upgrade เป็น                       

ISO 45001 : 2018 โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษทัฯ ได้

เลง็เห็นความส าคญัเร่ืองการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัใหมี้การตรวจสอบวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

เป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของบริษทั  ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวา่ คุณภาพน ้ า

ด่ืม / น ้ าท้ิง ระดบัความร้อนบริเวณการท างาน ระดบัความเส่ียงเฉล่ีย ระดบัความเขม้ของแสงสว่างใน

บริเวณการท างานทั้งในเวลากลางวนั และกลางคืน เป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท าให้มัน่ใจวา่

ระบบการด าเนินธุรกิจของบริษทัไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) บริษทัมีหน่วยงานเฉพาะเพ่ือควบคุมและผลกัดนัการด าเนินงานตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั โดยในปี 2562 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (คปอ.) 

ตามประกาศของHU 170/62 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้ งแต่ว ันท่ี 17 ธันวาคม  2562 -                           

17 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะท างานจ านวน  13  ท่าน ท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีผ่าน

การอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงคณะท างานน้ีจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือ

พิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุน กิจกรรม

ดา้นความปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภยัของลูกจา้ง  ผูรั้บเหมาและ

บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานประกอบการ 
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3) บริษัทได้มีการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ (Health Risk 

Assessment : HRA) เป็นประจ าทุกปีส าหรับพนกังานท่ีมีอายงุานมากกวา่ 1 ปี โดยในปี 2563  บริษทัจดั

ให้มีการตรวจสุขภาพของพนกังานประจ าปี เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2563  เพื่อให้ทราบถึงระดบัความ

เส่ียงต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานมัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการดูแลจดัการ

ดา้นความเส่ียงต่อสุขภาพโดยไดรั้บการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง เช่น การตรวจหาสารตะกัว่ในเลือด 

ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ สภาพการท างานของปอด การตรวจหาแมงกานีส และการตรวจ

สมรรถภาพการไดย้นิ 
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ด้านการมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัเร่ืองระบบการจดัการพลงังานในองคก์ร เพ่ือให้เกิดการอนุรักษพ์ลงังาน
อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงถือวา่มีความส าคญัต่อชุมชนและสังคม โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดป้ระกาศนโยบายอนุรักษพ์ลงังานอยา่ง
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านได้มีส่วนร่วม และด าเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

1) โครงการมาตรการประหยดัพลงังาน 

บริษทัเลง็เห็นความส าคญัของการอนุรักษพ์ลงังาน ดงันั้นเพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน

ของบริษทั ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงไดป้ระกาศมาตรการประหยดัพลงังานภายในบริษทั 

ตามประกาศท่ี HU 022/62 Rev.1 เร่ืองนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน ประกาศ ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562                                       
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2) โครงการพลงังานแสงอาทติย์  

โดยบริษัทได้เ ร่ิมโครงการตั้ งแต่ เ ดือน กันยายน 2557 โดยใช้งบประมาณการลงทุนทั้ ง ส้ิน                

1,950,000 บาท เพื่อเป็นการประหยดัพลงังาน และมีส่วนช่วยส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการตรวจวดัการใช้

พลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวในปี 2563 สามารถใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ดแทนกระแสไฟฟ้าปกติได้

จ านวน 7,235.60 กิโลวตัตฮ์าว 

 
 
 
 
 
 
 

3) โครงการโรงงานสีขาว  

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงงานสีขาว กบักระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั เพ่ือส่งเสริม
ให้พนักงานของบริษทัห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานหันมาออกก าลงักายโดยจดั
สถานท่ีออกก าลงักายให้กบัพนักงาน เพ่ือให้พนักงานไดใ้ชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4) สนับสนุนกจิกรรมวนัเดก็ในชุมชน  

ในทุกๆปีบริษทัได้ร่วมบริจาคเงินให้กับเทศบาลต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา และบริจาคของขวญัและเงินใหก้บักรรมการหอพกัพนกังาน เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรม

และอาหารในงานวนัเด็กส าหรับลูกพนกังาน ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณบริษทัและบริเวณใกลเ้คียง 
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5) เงนิบริจาค  
เม่ือปี 2563 บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) ไดบ้ริจาคและสนบัสนุนการศึกษาให้กบัโรงเรียน
ต่างๆจ านวน 573,090 บาท  
 
- บริจาคเ งินสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้กับโรงเ รียนบ้านล าทองหลาง อ.ปากช่อง                               

จ. นครราชสีมา จ านวนเงินทั้งส้ิน 60,000 บาท ณ วนัท่ี 29 กนัยายน 2563 
 

 
 

- บริจาคเงินเพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ใหก้บัโรงเรียนบา้นหนองไขน่ ้ า (ล าพญากลาง)  
อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา จ านวนเงินทั้งส้ิน 55,000 บาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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- บริจาคเงินทุนการศึกษา ให้กับโรงเ รียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 อ.บางปะอิน                                  
จ.พระนครศรีอยธุยา จ านวนเงินทั้งส้ิน 115,000 บาท ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 
 

 
 
ด้านการพฒันาไม่หยุดนิ่งเพือ่องค์กรทีย่ัง่ยนื 
 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัเร่ืองการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการประกอบธุรกิจ ดา้นการ 
พฒันาความสามารถของบุคคลากร ดงัค าขวญัของบริษทัท่ีวา่  
 

    “ทุกวนัต้องก้าวหน้า กว่าเมื่อวาน ด้วยความเช่ือถือ” หรือ Better than yesterday, everyday “Trust” 
 

ซ่ึงทางคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ยงัคงมีปณิธานมุ่งมัน่ท่ีจะถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ เพ่ือพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนซ่ึงผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัทั้งภายในและภายนอก มีความมัน่ใจและได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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รายการระหว่างกนั   
 

 รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดร้วมไวใ้นงบการเงิน  ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  มีดงัน้ี  
 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษัท / บุคคลที่
มผีลประโยชน์

ร่วมกนั 

ประเภท ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ                
ปี 2563 

ความจ าเป็น/ 
ความสมเหตุสมผล 

M.C.S. - JAPAN  Co., Ltd. บริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ 98% 

 ค่าใชจ่้าย - ทางบริษทัไดรั้บบริการจาก                    
M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. เป็นบริการผลิต
และแกไ้ขช้ินงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

180,170 เป็นรายการบริการตามปกติ 

 รายรับ - บริษทับนัทึกดอกเบ้ียรับจากการให ้  
M.C.S.-JAPAN Co.,Ltd. กูเ้งิน 

6,432 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินให้
บริษทัในเครือกูย้มื 

  - บริษทับนัทึกก าไรจากการขายเคร่ืองจกัร
ให ้  M.C.S.-JAPAN Co.,Ltd.  

1,181 เป็นรายการบริการตามปกติ 

M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd. บริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ 74% 

  

 

ค่าใชจ่้าย  - บริษทัจ่ายค่าจา้งผลิตช้ินงานและค่าจา้ง
เขียนแบบ 

688,022 เป็นรายการบริการตามปกติ 

บริษัททานากะ เวลดิง้ เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ 99.92% 

  

 

หน้ีสิน  - บริษทักูเ้งินจากบริษทัยอ่ยเพ่ือเป็นทุน
หมุนเวยีนภายในบริษทั 

80,000 เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนก่อน
ลดทุนในของบริษทัยอ่ย 

  

 

ค่าใชจ่้าย  - ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื 1,315 เป็นรายการท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม 

นางสาวชาลสิา   ชิ บุคคลเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร 

 ค่าใชจ่้าย - บริษทัเช่าบา้นพกั เพ่ือรับรองลูกคา้   825 เป็นรายการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
ระยะสั้น 
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ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการส าหรบัปี 2563 

 
1.  ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 
 ในปี  2563  บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) มีรายไดร้วมจ านวน  4,283.88  ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นรายไดจ้ากการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น   มีค่าใชจ่้ายรวม  3,187.30 ลา้นบาท  และมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่จ านวน 954.08 ลา้นบาท  

 

 
 

      
 

 
 

เพ่ิมข้ึน 27.58% 

เพ่ิมข้ึน 17.44% 

เพ่ิมข้ึน 56.78% 
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2.  ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของกจิการในปี 2563  
 
 รายได้จากการขายและบริการ  
   ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ  จ านวน 4,251.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562                     
จ านวน 951.44 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.83 จากปริมาณการส่งมอบท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งราคาขายท่ีสูงข้ึน  
   

 
 
 ต้นทุนขายและบริการ  

ในปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการรวมทั้งตน้ทุนตามสัญญาจ านวน 2,649.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2562 จ านวน 498.78 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.20 ซ่ึงผนัแปรตามน ้ าหนกังานส่งมอบท่ีเพ่ิมข้ึน  
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 ทั้งน้ีในปี 2563 บริษทัมีก าไรขั้นตน้จ านวน 1,602.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้ 
1,150.10 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรขั้นตน้ในปี 2563  เท่ากบัร้อยละ 37.70  สูงกวา่ปี 2562     ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั
ร้อยละ 34.85      
 

 
 
 รายได้อืน่ 
  ในปี  2563  บริษทัมีรายไดอ่ื้นจ านวน 32.09 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 18.38 ลา้นบาท 
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ในปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย 206.68 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 93.40 ลา้นบาท      หรือ
คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 31.12 

 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ในปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 258.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 2.52 ลา้นบาทหรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.99 
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 ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  
  ในปี 2563 บริษทัฯมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 47.01 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2562 ซ่ึงบริษทัมีก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนจ านวน 7.06 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงินเยน (JPY) 

 

 
 

ต้นทุนทางการเงนิ  
 ในปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 26.01 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 18.42 ลา้นบาท 
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ภาษีเงนิได้  
ในปี 2563 บริษทัฯมีภาษีเงินไดจ้ านวน 107.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 83 ลา้นบาท ซ่ึง 

เกิดจากก าไรประจ าปีท่ีเพ่ิมข้ึน  
 

 
 

ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่  
 จากปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าให้ปี 2563 บริษทัฯ มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่เป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 954.08 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 345.54 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.78 
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3.  ฐานะทางการเงนิของบริษัท 
   

สินทรัพย์รวม 
 ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน  5,993.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  31 ธันวาคม 2562
จ านวน  896.57 ลา้นบาท   หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.59   
  

 
 
          ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 1,391.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธนัวาคม 
2562   จ านวน 512.94  ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.41 
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สินค้าคงเหลอื  
ณ 31 ธันวาคม  2563  บริษทัมีสินคา้คงเหลือจ านวน 2,391.30 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2562  จ านวน 

325.26 ลา้นบาท  หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.74     
 

 
 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 1,416 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2562 

จ านวน 124.86 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.67    
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หนีสิ้นรวม  
 ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ านวน 2,210.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 
169.37 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.30  
 

 
 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 3,782.37 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 727.20 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.80 เน่ืองจากผลก าไรประจ าปีท่ีเพ่ิมข้ึน หักดว้ยการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งปี  
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
                                                                          
                                                                                   หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 2562 2563 

งบประมาณท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้  4,200,000 4,500,000 
1. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ   
      -  ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา - - 
      -  ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 3,790,000 4,500,000 
2. ค่าบริการอ่ืน 404,551 - 

ยอดรวม 4,194,551 4,500,000 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 
 
      คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระ 3 
ท่านซ่ึงคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบและองคป์ระกอบเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 

1. พล.อ.ฐิติวจัน์  ก าลงัเอก        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทินกร   สีดาสมบูรณ์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุพจน์  แกว้มณี  กรรมการตรวจสอบ  

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดย
สรุปดงัน้ี 

1. สอบทานความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษทัซ่ึงงบ
การเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอและเป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา  
และมีความเห็นวา่การก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

3. พิจารณาสอบทานการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามให้มีการปฏิบติัและ
ป้องกนัความเส่ียง ทั้งจากการแนะน าโดยผูส้อบบญัชีและจากการบริหารงานของบริษทัในสถานะการณ์ท่ีเปล่ียน 
แปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การเสนอและให้
ค  าแนะน าเพ่ือช่วยปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตวั ต่อการบริหารจดัการ
ใหท้นัต่อสภาวะในยคุปัจจุบนั 

5. การก ากบัดูแลการตรวจสอบภายใน  ไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี   การปฏิบติังาน  การรายงานผล      
ซ่ึงการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  มีความเหมาะสม  ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

6. การประเมินการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา และเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8509  หรือ     
นายธนิต โอสถาเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5155 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี  4195  จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2564  และก าหนด
ค่าตอบแทน จ านวนไม่เกินปีละ  4,500,000 บาท ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวเท่ากบัปี 2563 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)  
 

อน่ึง ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและ
ค าแนะน าในการบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั    ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณมา ณ.
โอกาสน้ี  

 
 
 
               ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
           ( พลเอกฐิติวจัน์ ก าลงัเอก ) 

                                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                                       24 มีนาคม 2564                                            
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต   
 

รายงานผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาตปี 2563 
 

ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
           ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภา
วชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ)    
 

 
ความเพียงพอของการตั้งประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 (ณ) และ 20 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
บริษทัไดมี้การรับรองคุณภาพของสินคา้ โดยจะชดเชย
ความเสียหายหากลกูคา้น าสินคา้ไปใชง้านแลว้เกิดความ
เสียหายเ น่ืองจากคุณภาพสินค้า  โดยมีระยะเวลา
รับประกนัสินคา้เป็นเวลา 2 ปีหลงัจากวนัท่ีโครงการ
ก่อสร้างท่ีใชสิ้นคา้ของบริษทัก่อสร้างแลว้เสร็จ จึงมีการ
รับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ ทั้งน้ี
การประมาณการดงักล่าวมีการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร
ในการประมาณการความน่าจะเป็นและมูลค่าความ
เสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการรับประกันสินค้า 
ขา้พเจา้จึงพิจารณาวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
- สอบถามผูบ้ริหารเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจใน

กระบวนการและวิธีการท่ีใชใ้นการประมาณการ 
- ทดสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลการเรียกร้อง

ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงกับข้อมูลการรับประกัน
สินคา้ รวมถึงสุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

- สอบถามเชิงทดสอบผูบ้ริหารเก่ียวกบัวิธีการและขอ้
สมมติท่ีใช้ในการประมาณการ เพ่ือประเมินความ
สมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติท่ีใช ้

- พิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีใช้ใน
การประมาณการความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
จากการรับประกนั โดยเทียบเคียงกบัขอ้มูลท่ีมีการ
เรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

- ทดสอบการค านวณการตั้งประมาณการหน้ีสินจาก
การรับประกนัสินคา้ โดยพิจารณามลูค่าของสินคา้ท่ี
อยู่ในระยะเวลารับประกัน มูลค่าความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจริง และจ านวนปีถวัเฉล่ียท่ีถกูเรียกร้องความ
เสียหาย และ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
เร่ืองอืน่ ๆ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 
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ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปี
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อข้อมูลอืน่  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 
การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือ
หยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
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• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ
ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้
ขอ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้ง
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้ 
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 



“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน ด้วยความเช่ือถือ”    หน้าที ่ 91 | M C S    
 

รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ)    
 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้
ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

             (นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์) 
              ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

                                                                                                                                            เลขทะเบียน 8509 
 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
26 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 378,288,892       473,322,074       175,816,437       193,554,080       

ลูกหนี การคา้และลูกหนี อื%น 5, 7, 30 1,391,112,585    878,171,768       1,780,005,017    1,083,699,521    

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังานที%ถึงกาํหนดชาํระ

     ภายในหนึ%งปี 9 7,152,990           6,755,405           7,152,990           6,755,405           

สินคา้คงเหลือ 8 2,391,295,959    2,066,039,263    2,157,111,432    1,946,139,530    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,167,850,426 3,424,288,510 4,120,085,876 3,230,148,536

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                      -                      273,236,057       259,330,235       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                      -                      -                      -                      

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั 5 -                      -                      430,199,250       431,557,460       

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน 9 78,769,349         74,499,665         78,769,349         74,499,665         

ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,416,433,263    1,291,571,703    894,631,912       786,790,699       

ค่าเช่าที%ดินจ่ายล่วงหนา้ -                      121,884,025       -                      -                      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3, 14 132,209,875       -                      5,577,218           -                      

ค่าความนิยม 15 21,378,952         20,290,912         -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 10,896,612         10,092,709         7,520,419           5,931,571           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 27 3,911,766           3,501,003           8,811,608           3,501,003           

สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา 24 159,109,644       149,792,461       159,109,644       149,792,461       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื%น 2,505,654           571,703              34,775                34,775                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,825,215,115 1,672,204,181 1,857,890,232 1,711,437,869

รวมสินทรัพย์ 5,993,065,541 5,096,492,691 5,977,976,108 4,941,586,405

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม



บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื%น 5, 17 2,017,253,997 1,900,788,635 2,133,949,159 1,805,556,076

ส่วนของหนี สินตามสญัญาเช่าที%ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ%งปี 

(2562: ส่วนของหนี!สินตามสัญญาเช่าการเงินที(ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ(งปี) 3,30 2,273,664           914,190 2,113,239           556,123

เงินกูย้ืมระยะสั นจากกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั 5, 18 -                      -                      80,000,000         -                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 74,777,346         77,590 49,092,216         -                      

รวมหนี3สินหมุนเวยีน 2,094,305,007 1,901,780,415 2,265,154,614 1,806,112,199

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี สินตามสญัญาเช่า (2562: หนี!สินตามสัญญาเช่าการเงิน) 3, 30 3,706,839           2,313,799           3,520,786           1,984,830           

หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 37,903,227         37,673,589         -                      -                      

ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 25,671,158         23,775,451         25,671,158         23,775,451         

ประมาณการหนี สินจากการรับประกนัสินคา้ 20 49,106,571         75,781,200         47,034,090         74,942,436         

รวมหนี3สินไม่หมุนเวยีน 116,387,795 139,544,039 76,226,034 100,702,717

รวมหนี3สิน 2,210,692,802 2,041,324,454 2,341,380,648 1,906,814,916

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม



บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

    ทุนจดทะเบียน 477,000,000       500,000,000       477,000,000       500,000,000       

    ทุนที%ออกและชาํระแลว้ 477,000,000       500,000,000       477,000,000       500,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 140,000,000       140,000,000       140,000,000       140,000,000       

ส่วนตํ%ามูลค่าหุ้นทุนซื อคืน 22 -                      (153,609,677)      -                      (153,609,677)      

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 50,000,000         50,000,000         50,000,000         50,000,000         

         สาํรองหุ้นทุนซื อคืน 23 -                      295,812,458       -                      295,812,458       

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,834,693,981    3,393,192,004    3,778,478,356    3,461,995,902    

หุ้นทุนซื อคืน 22 -                      (295,812,458)      -                      (295,812,458)      

องคป์ระกอบอื%นของส่วนของผูถื้อหุ้น (816,983,853)      (941,006,148)      (808,882,896)      (963,614,736)      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,684,710,128 2,988,576,179 3,636,595,460 3,034,771,489

ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม 12 97,662,611         66,592,058 -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,782,372,739 3,055,168,237 3,636,595,460 3,034,771,489

รวมหนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,993,065,541 5,096,492,691 5,977,976,108 4,941,586,405

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม



บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 24 4,056,305,416   2,625,305,137   3,964,062,815   2,494,925,635   

รายไดต้ามสญัญา 24 195,476,753      675,038,937      195,476,753      675,038,937      

กาํไรจากอตัราแลกเปลี'ยนสุทธิ -                     7,063,214          -                     2,184,572          

รายไดอื้'น 32,093,710        50,472,075        30,916,599        51,504,159        

รวมรายได้ 4,283,875,879   3,357,879,363   4,190,456,167   3,223,653,303   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 26 2,563,728,333   1,563,506,402   2,709,454,970   1,523,101,516   

ตน้ทุนงานตามสญัญา 26 85,305,041        586,743,141      85,305,041        586,743,141      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 26 206,684,232      300,079,496      206,684,232      300,079,496      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26 258,558,799      256,035,681      184,001,466      180,945,032      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี'ยนสุทธิ 47,008,679        -                     51,593,277        -                     

รวมค่าใช้จ่าย 3,161,285,084   2,706,364,720   3,237,038,986   2,590,869,185   

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,122,590,795   651,514,643 953,417,181      632,784,118

ตน้ทุนทางการเงิน 26,011,095        7,587,783          27,146,663        5,241,542          

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,096,579,700   643,926,860 926,270,518 627,542,576

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 107,449,194 24,453,408        78,546,672        27,048,828        

กาํไรสําหรับปี 989,130,506      619,473,452      847,723,846      600,493,748      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี'ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 120,039,936      (177,245,561)     154,731,840      (214,155,594)     

รวมรายการที6อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 120,039,936      (177,245,561)     154,731,840      (214,155,594)     

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

   ที'กาํหนดไว้ (427,506)            1,542,728          (427,506)            1,542,728          

ภาษีเงินไดข้องรายการที'จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 27 50,086               (308,546)            50,086               (308,546)            

รวมรายการที6จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (377,420)            1,234,182          (377,420)            1,234,182          

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื6นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 119,662,516      (176,011,379)     154,354,420      (212,921,412)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,108,793,022   443,462,073      1,002,078,266   387,572,336      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสิ=นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ=นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม

(บาท)



บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนที'เป็นของบริษทัใหญ่ 954,077,594      608,539,222      847,723,846      600,493,748      

    ส่วนที'เป็นของส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุม 12 35,052,912        10,934,230        -                     -                     

กาํไรสําหรับปี 989,130,506      619,473,452      847,723,846      600,493,748      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที'เป็นของบริษทัใหญ่ 1,077,722,469   432,527,843      1,002,078,266   387,572,336      

    ส่วนที'เป็นของส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุม 12 31,070,553        10,934,230        -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,108,793,022   443,462,073      1,002,078,266   387,572,336      

กาํไรต่อหุ้นขั=นพื=นฐาน (บาท) 28 2.00                   1.28                   1.78                   1.26                   

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสิ=นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ=นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่าง

ของอตัรา ผลต่างจากการ รวมองค์ รวม

แลกเปลี�ยน เปลี�ยนแปลง ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามลูค่า ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ สดัส่วน อื�นของ ผูถ้ือหุน้ ที�ไม่มี รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แปลงค่า การถือหุน้ ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ ซื(อคืน กฎหมาย ซื(อคืน จดัสรร ซื(อคืน งบการเงิน บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลอื ณ วนัที" 1 มกราคม 2562 500,000,000 140,000,000 (153,609,677) 50,000,000 295,812,458 3,141,151,000 (295,812,458) (748,510,526) (15,250,061) (763,760,587) 2,913,780,736 55,657,828   2,969,438,564

รายการกบัผู้ถือหุ้นที"บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผล 29 -                     -                -                 -              -                 (357,732,400)   -                     -                 -                -                 (357,732,400)   -               (357,732,400)

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                -                 -              -                 (357,732,400)   -                     -                 -                -                 (357,732,400)   -               (357,732,400)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที"บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                -                 -              -                 (357,732,400)   -                     -                 -                -                 (357,732,400)   -               (357,732,400)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                     -                -                 -              -                 608,539,222    -                     -                 -                -                 608,539,222    10,934,230   619,473,452

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                     -                -                 -              -                 1,234,182        -                     (177,245,561) -                (177,245,561) (176,011,379)   -               (176,011,379)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                -                 -              -                 609,773,404    -                     (177,245,561) -                (177,245,561) 432,527,843    10,934,230   443,462,073       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2562 500,000,000 140,000,000 (153,609,677) 50,000,000 295,812,458 3,393,192,004 (295,812,458) (925,756,087) (15,250,061) (941,006,148) 2,988,576,179 66,592,058 3,055,168,237

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�น

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่าง

ของอตัรา ผลต่างจากการ รวมองค์ รวม

แลกเปลี�ยน เปลี�ยนแปลง ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามลูค่า ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ สดัส่วน อื�นของ ผูถ้ือหุน้ ที�ไม่มี รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แปลงค่า การถือหุน้ ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ ซื(อคืน กฎหมาย ซื(อคืน จดัสรร ซื(อคืน งบการเงิน บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�น

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่าง

ของอตัรา ผลต่างจากการ รวมองค์ รวม

แลกเปลี�ยน เปลี�ยนแปลง ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามลูค่า ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ สดัส่วน อื�นของ ผูถ้ือหุน้ ที�ไม่มี รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แปลงค่า การถือหุน้ ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ ซื(อคืน กฎหมาย ซื(อคืน จดัสรร ซื(อคืน งบการเงิน บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลอื ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 ตามที"รายงานในปีก่อน 500,000,000 140,000,000 (153,609,677) 50,000,000 295,812,458 3,393,192,004 (295,812,458) (925,756,087) (15,250,061) (941,006,148) 2,988,576,179 66,592,058 3,055,168,237

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                     -                -                 -              -                 -                   -                     -                 -                -                 -                   -               -                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 500,000,000      140,000,000 (153,609,677) 50,000,000 295,812,458  3,393,192,004 (295,812,458)     (925,756,087) (15,250,061)  (941,006,148) 2,988,576,179 66,592,058   3,055,168,237    

รายการกบัผู้ถือหุ้นที"บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    ลดทุนหุน้ทุนซื(อคืน 21, 22, 23 (23,000,000)       -                153,609,677  -              (295,812,458) (130,609,677)   295,812,458       -                 -                -                 -                   -               -                      

    เงินปันผล 29 -                     -                -                 -              -                 (381,588,520)   -                     -                 -                -                 (381,588,520)   -               (381,588,520)      

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น (23,000,000)       -                153,609,677  -              (295,812,458) (512,198,197)   295,812,458       -                 -                -                 (381,588,520)   -               (381,588,520)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที"บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น (23,000,000)       -                153,609,677  -              (295,812,458) (512,198,197)   295,812,458       -                 -                -                 (381,588,520)   -               (381,588,520)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                     -                -                 -              -                 954,077,594    -                     -                 -                -                 954,077,594    35,052,912   989,130,506       

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                     -                -                 -              -                 (377,420)          -                     124,022,295  -                124,022,295  123,644,875    (3,982,359)   119,662,516       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                -                 -              -                 953,700,174    -                     124,022,295  -                124,022,295  1,077,722,469 31,070,553   1,108,793,022    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 477,000,000 140,000,000 -                 50,000,000 -                 3,834,693,981 -                     (801,733,792) (15,250,061) (816,983,853) 3,684,710,128 97,662,611 3,782,372,739

องคป์ระกอบอื�น

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

งบการเงินรวม



บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามูลคา่ ทุนสาํรอง สาํรอง ผลตา่งของอตัรา รวมองคป์ระกอบ รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แลกเปลี�ยนจากการ อื�นของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ซื'อคืน กฎหมาย ซื'อคืน จดัสรร ซื'อคืน แปลงคา่งบการเงิน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2562 500,000,000 140,000,000 (153,609,677) 50,000,000 295,812,458 3,218,000,372 (295,812,458) (749,459,142) (749,459,142) 3,004,931,553

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที"บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผล 29 -                      -                      -                      -                      -                      (357,732,400)       -                      -                      -                      (357,732,400)

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                      -                      -                      -                      (357,732,400)       -                      -                      -                      (357,732,400)       

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที"บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                      -                      -                      -                      -                      (357,732,400)       -                      -                      -                      (357,732,400)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      -                      -                      -                      -                      600,493,748        -                      -                      -                      600,493,748

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                      -                      -                      -                      -                      1,234,182            -                      (214,155,594)       (214,155,594)       (212,921,412)

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                      -                      -                      -                      -                      601,727,930        -                      (214,155,594)       (214,155,594)       387,572,336        

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 500,000,000 140,000,000 (153,609,677) 50,000,000 295,812,458 3,461,995,902 (295,812,458) (963,614,736) (963,614,736) 3,034,771,489

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอื�น

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)



บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามูลคา่ ทุนสาํรอง สาํรอง ผลตา่งของอตัรา รวมองคป์ระกอบ รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แลกเปลี�ยนจากการ อื�นของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ซื'อคืน กฎหมาย ซื'อคืน จดัสรร ซื'อคืน แปลงคา่งบการเงิน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอื�น

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามูลคา่ ทุนสาํรอง สาํรอง ผลตา่งของอตัรา รวมองคป์ระกอบ รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แลกเปลี�ยนจากการ อื�นของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ซื'อคืน กฎหมาย ซื'อคืน จดัสรร ซื'อคืน แปลงคา่งบการเงิน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2563 ตามที"รายงานในปีก่อน 500,000,000 140,000,000 (153,609,677) 50,000,000 295,812,458 3,461,995,902 (295,812,458)       (963,614,736)       (963,614,736)       3,034,771,489

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                      -                      -                      -                      -                      (18,665,775)         -                      -                      -                      (18,665,775)

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 500,000,000        140,000,000        (153,609,677)       50,000,000          295,812,458        3,443,330,127     (295,812,458)       (963,614,736)       (963,614,736)       3,016,105,714     

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที"บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    ลดทุนหุน้ทุนซื'อคืน 21, 22, 23 (23,000,000)         -                      153,609,677        -                      (295,812,458)       (130,609,677)       295,812,458        -                      -                      -                      

    เงินปันผล 29 -                      -                      -                      -                      -                      (381,588,520)       -                      -                      -                      (381,588,520)

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น (23,000,000)         -                      153,609,677        -                      (295,812,458)       (512,198,197)       295,812,458        -                      -                      (381,588,520)       

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที"บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น (23,000,000)         -                      153,609,677        -                      (295,812,458)       (512,198,197)       295,812,458        -                      -                      (381,588,520)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                      -                      -                      -                      -                      847,723,846        -                      -                      -                      847,723,846        

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                      -                      -                      -                      -                      (377,420)             -                      154,731,840        154,731,840        154,354,420        

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                      -                      -                      -                      -                      847,346,426        -                      154,731,840        154,731,840        1,002,078,266     

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563 477,000,000        140,000,000        -                      50,000,000          -                      3,778,478,356     -                      (808,882,896)       (808,882,896)       3,636,595,460     

องคป์ระกอบอื�น

กาํไรสะสม ของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 989,130,506      619,473,452     847,723,846      600,493,748       
ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 107,449,194      24,453,408       78,546,672        27,048,828         
ตน้ทุนทางการเงิน 26,011,095        6,556,213         27,146,663        4,857,907           
คา่เสื*อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 26 131,621,487      135,344,866     90,722,903        98,001,995         
คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา 24 56,466,070        33,011,608       56,466,070        33,011,608         
ประมาณการหนี5 สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 2,435,047          6,967,234         2,435,047          6,967,234           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยนที*ยงัไม่เกิดขึ5น 400,246             58,174,743       400,246             60,361,038         
กลบัรายการประมาณการหนี5 สินจากการรับประกนัสินคา้ 20 (22,416,128)       (45,965,701)      (23,649,845)      (45,965,701)        
ประมาณการหนี5 สินจากคดีความ -                     (830,000)           -                    (830,000)             
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ5น 
   (2562: หนี&สูญและหนี&สงสัยจะสูญ) 30 7,479,964          -                    7,479,964          -                      
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (291,965)            (5,342,134)        (1,222,926)        (5,433,164)          
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ 8 1,080,085          (18,374,560)      1,080,085          (18,374,560)        
ดอกเบี5ยรับ (3,172,088)         (9,006,565)        (7,933,503)        (8,225,689)          

1,296,193,513   804,462,564     1,079,195,222   751,913,244       
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี&สินดาํเนินงาน
ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื*น (513,161,338) (901,803,798)    (699,686,268)    (1,021,580,665)   
สินคา้คงเหลือ (326,336,781) (857,496,431)    (212,051,987)    (819,937,103)      
สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญา (56,371,134) 182,804,069     (56,371,134)      182,804,069       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น (1,905,160)         6,654                -                    (26,750)               
เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื*น 112,976,422 1,192,832,470  324,904,144      1,168,979,812    
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 28,327,980 (135,467,413)    68,962,995        (132,511,449)      
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 539,723,502      285,338,115     504,952,972      129,641,158       
จ่ายประมาณการหนี5 สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,316,725) (509,425)           (1,316,725)        (509,425)             
จ่ายประมาณการหนี5 สินจากการรับประกนัสินคา้ (8,247,078) (836,648)           (8,247,078)        (836,648)             
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (29,812,546) (23,490,200)      (29,812,546)      (23,195,545)        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 500,347,153      260,501,842     465,576,623      105,099,540       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม

(บาท)



บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนัเพิ*มขึ5น -                     -                    -                    (159,281,460)      
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานเพิ*มขึ5น (4,667,269) (11,803,415)      (4,667,269)        (11,803,415)        
เงินสดจ่ายเพื*อซื5อที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ (178,221,769)     (145,779,787)    (154,088,790)    (104,689,601)      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,081,005 5,601,058         1,795,641          5,448,989           
เงินสดจ่ายเพื*อซื5อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,381,454) (5,760,969)        (2,289,653)        (3,160,214)          
รับดอกเบี5ย 2,945,031 3,436,390         10,866,696        2,654,849           
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (181,244,456)     (154,306,723)    (148,383,375)    (270,830,852)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั5นจากสถาบนัการเงิน (200,000,000)     (160,845,900)    (200,000,000)    -                      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั5นจากสถาบนัการเงิน 200,000,000      -                    200,000,000      -                      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั5นจากกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั -                     -                    80,000,000        -                      

เงินสดชาํระคืนหนี5 สินตามสัญญาเช่า (2,592,572)         (1,404,231)        (2,252,015)        (354,272)             

จ่ายเงินปันผล 29 (381,588,520)     (357,732,400)    (381,588,520)    (357,732,400)      

จ่ายดอกเบี5ย (25,607,807) (7,623,601)        (26,743,376)      (4,857,929)          

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (409,788,899)     (527,606,132)    (330,583,911)    (362,944,601)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี*ยน (90,686,202)       (421,411,013)    (13,390,663)      (528,675,913)      

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี*ยนที*มีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (4,346,980)         2,364,264         (4,346,980)        2,364,264           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (95,033,182)       (419,046,749)    (17,737,643)      (526,311,649)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 473,322,074 892,368,823     193,554,080      719,865,729       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 ธันวาคม 6 378,288,892      473,322,074     175,816,437      193,554,080       

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

ซื5อสินทรัพยถ์าวรตามสัญญาเช่าการเงิน -                     3,438,569         -                    2,900,000           

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 
หมายเหตุ สารบัญ  
 

1 ขอ้มูลทั�วไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

5 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

6 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

7 ลกูหนี0การคา้และลกูหนี0อื�น 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 

10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

12 ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

13 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

14 สญัญาเช่า 

15 ค่าความนิยม 

16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

17 เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื�น 

18 หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย 

19 ประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

20 ประมาณการหนี0 สินจากการรับประกนัสินคา้ 

21 ทุนเรือนหุน้ 

22 หุน้ทุนซื0อคืน 

23 สาํรอง 

24 ส่วนงานดาํเนินงาน และการจาํแนกรายได ้

25 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

27 ภาษีเงินได ้



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 
หมายเหตุ สารบัญ  
 

28 กาํไรต่อหุน้ 

29 เงินปันผล 

30 เครื�องมือทางการเงิน 

31 การบริหารจดัการทุน 

32 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

34 งบการเงินในสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานแบบยอ่ 

35 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี0  
 
งบการเงินนี0 ไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2564   
 

1 ข้อมูลทั%วไป 
 
บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั0งขึ0นในประเทศไทยตั0งแต่ปี 2535 และจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั0งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2548 โดยมีที�อยู่จดทะเบียนของบริษทัตั0งอยู่เลขที� 70 หมู่ที� 2 
ตาํบลช้างใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่  
บริษทั ไทยเอ็นวิดีอาร์ จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 11.32) ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและนางดรณ์ เทียนถาวรวงษ ์
(ถือหุน้ร้อยละ 5.32) ซึ�งเป็นบุคคลสญัชาติไทย 

 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบั การผลิตและจาํหน่ายสินค้าประเภทโครงเหล็กสําหรับ 
งานก่อสร้างอาคารและพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยเพื�อขาย โดยรายละเอียดของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน   
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินนี0 จัดทําขึ0 นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคับใช้ตั0 งแต่รอบระยะเวลาบญัชี 
ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั0น  
มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ซึ� งประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื� องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื� อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั0 งแรกซึ� งได้เปิดเผยผลกระทบ 
จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

นอกจากนี0  กลุ่มบริษทัไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินนี0 ก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ0นต่อ 
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี0  ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�
มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั 

 
(ข) สกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   

 
รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ที�บริษทัดาํเนินงานอยู ่(“สกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงาน”) งบการเงินนี0 แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ� งต่างจากสกุลเงิน 
ที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ สกุลเงินเยนญี�ปุ่น ซึ� งการนาํเสนองบการเงินเป็นหน่วยเงินตรา สกุลเงินบาทเพื�อให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินทั0งหมดที�แสดงด้วยสกุลเงินบาทในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไดมี้การปัดเศษเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น งบการเงินแบบยอ่แสดงหน่วย
เงินตราเป็นสกุลเยนญี�ปุ่ นซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 34 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ 
ขอ้สมมติหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั0งนี0  ผลที�เกิดขึ0นจริงอาจแตกต่าง
จากที�ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ  
 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการใชว้จิารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซึ�งมีผลกระทบที�มีนยัสาํคญัที�สุดต่อจาํนวนเงิน
ที�รับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปนี0   

 
4(ถ) และ 24 การพิจารณาเกี�ยวกบัการรับรู้รายได ้ 

- การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ด้วยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยกจากกนัได้
หรือไม่ 

- การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง  
- ค่านายหน้า โดยพิจารณาว่ารายการคา้ที�กลุ่มบริษทัทาํรายการนั0นมีลกัษณะการเป็นตวัแทน

มากกว่าการเป็นตวัการหรือไม่ 
- การพิจารณาว่าเงินรับล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้ามีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจดัหาเงินที� 

มีนยัสาํคญัหรือไม่ 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
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ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 ซึ� งมีความเสี�ยง 
อย่างมีนัยสําคญัที�จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที�มีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี0 สินใน 
ปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปนี0  

 
4(ฎ) การกาํหนดอตัราดอกเบี0ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�มที�ใชใ้นการวดัมูลค่าหนี0 สินตามสญัญาเช่า 
15 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเกี� ยวกับการใช้ข้อสมมติที�สําคัญในการประมาณ 

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน  
19 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�ก ําหนดไว้เกี�ยวกับข้อสมมติหลัก 

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
20 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหนี0 สิน และหนี0 สินที�อาจเกิดขึ0น เกี�ยวกบั ขอ้สมมติ

สาํคญัของความเป็นไปไดที้�จะสูญเสียทรัพยากรและความน่าจะเป็นของมูลค่าความเสียหาย 
27 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราว 

ที�ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
 

3 การเปลี%ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
 
ตั0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และ 
TFRS 16 เป็นครั0 งแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี ดงันี0  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 กาํไรสะสม - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 กาํไรสะสม - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 หมายเหตุ (พนับาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 - ตามที�รายงาน  3,393,192  3,461,996 
เพิ�มขึ .น (ลดลง) เนื�องจาก     
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน     
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (ก.2) -  (23,332) 
ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้ง  -  4,666 

  -  (18,666) 

ณ วนัที% 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  3,392,192  3,443,330 

 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 
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กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม
กบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ดงันั0น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลที�นาํเสนอในปี 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินนี0 ให้ข้อกาํหนดเกี�ยวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและ 
หนี0 สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ
การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และขอ้ 4(ฏ) ผลกระทบ
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน มีดงันี0   
 
(ก.1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี0 สินทางการเงิน 
 

TFRS 9 กาํหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดัประเภทตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั0น อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้วดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนทั0งนี0 เมื�อกาํหนดแลว้ไม่
สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหนี0 ที�จะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย หลกัทรัพยเ์พื�อ
คา้ และเงินลงทุนทั�วไปตามที�กาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 (TAS 105) 

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนี0 สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบี0ยรับและดอกเบี0ยจ่าย
ดว้ยอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบี0ยรับและดอกเบี0ยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบี0ยตามสญัญา  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี0 สินทางการเงินทั0งหมดซึ� งเดิมจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนไดจ้ดัประเภทให ้
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าที�วดั 

 
(ก.2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา  

 
TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นตลอดอายุของเครื�องมือทางการเงิน 
ในขณะที� เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื�อหนี0 สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี0  และการ
คาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี0 ในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการ
เปลี�ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั0นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ0 าหนัก ทั0งนี0การพิจารณาด้อยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินที�         
วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์ี�เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนี0 ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ลูกหนี0ตามสญัญาเช่า ซึ� งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ส่งผลใหมี้ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เพิ�มขึ0น ดงันี0  
 

 

 
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ  

 (พนับาท) 

ค่าเผื%อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562   
ค่าเผื�อหนี0สงสยัจะสูญ - ลกูหนี0 การคา้ 95,455 - 
ค่าเผื�อหนี0สงสยัจะสูญ - ลกูหนี0 อื�น 41,869 - 
  137,324 - 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�รับรู้เพิ�มเติม ณ วันที� 1 มกราคม 2563 สาํหรับ   
- ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า – เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการ 

    ที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

- 23,332 

ค่าเผื%อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที% 1 มกราคม 2563 137,324 23,332 

 
กลุ่มบริษัทเลือกที�จะรับรู้การเพิ�มขึ0 นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัที�  
1 มกราคม 2563 
 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั0งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครั0งแรกกบัสัญญาที�เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 เรื�อง 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม 
(Modified retrospective approach)  
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ที�ไดรั้บที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าใน
กาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบด้วยส่วนที�เป็นการเช่าและส่วนที�ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะ 
ปันส่วนสิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่ายตามราคาขายที�เป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี0 สินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าว
เปลี�ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบี0ยจ่ายของหนี0 สินตามสญัญาเช่า  
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ในการปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี0   
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี0 สินตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาเช่าที�อายสุญัญาเช่าสิ0นสุดภายใน 12 เดือน   
- ใชข้อ้เทจ็จริงที�ทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุญัญาเช่า 
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสญัญาเช่าที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาที�สร้างภาระหรือไม่ เพื�อเป็นทางเลือกในการทบทวน 

การดอ้ยค่า และ 
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที� 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ0น  130,447 6,131 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (2,998) (2,367) 
ค่าเช่าที�ดินจ่ายล่วงหนา้ลดลง (121,884) - 
หนี0 สินตามสญัญาเช่าเพิ�มขึ0น 5,565 3,764 

 

การวัดมูลค่าหนี4สินตามสัญญาเช่า  งบการเงินรวม  

งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เปิดเผยไว ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 5,595 3,875 
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบี0ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  5,565 3,764 
หนี0 สินตามสญัญาเช่าการเงินที�รับรู้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 3,228 2,541 

หนี#สินตามสัญญาเช่าที%รับรู้ ณ วันที% 1 มกราคม 2563 8,793 6,305 

อตัราดอกเบี0ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�มถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกั (ร้อยละต่อปี)  1.5 - 1.8 1.8 
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4 นโยบายการบัญชีที%สําคญั  
 
นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี0 ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน ยกเวน้ที�ได้
กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม 

 
การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซื0อ เมื�อการควบคุม (ตามที�กล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัยอ่ย) ถกูโอนไปยงั
กลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีที�เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัที�ซื0อกิจการคือวนัที�อาํนาจในการควบคุมนั0นไดถ้กูโอนไปยงัผูซื้0อ  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัที�ซื0อ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�โอนให้ซึ� งรวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนได้
เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื0อ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี0 สินที�รับมาซึ�ง
วดัมูลค่า ณ วนัที�ซื0อ กาํไรจากการซื0อในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
สิ�งตอบแทนที�โอนให้ต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�โอนไป  หนี0 สินที�กลุ่มบริษทัก่อขึ0นเพื�อจ่ายชาํระให้แก่ 
เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มบริษทั ทั0งนี0 สิ�งตอบแทนที�โอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของ
หนี0 สินที�อาจเกิดขึ0น 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที�อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ0 นเมื�อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวข้องกับกิจการนั0นและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั0นทาํให้เกิด 
ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัที�มี
การควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ0นสุดลง 
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ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ณ วนัที�ซื0อธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าจากผูถ้กูซื0อ  

 

การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัที�ไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชี 
โดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที�บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนที�บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุนซึ� งรวมถึงตน้ทุนการทาํ
รายการภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทนุและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของเงินลงทุนที�บนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถกูบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที�กลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  
  
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ0นจริงซึ�งเป็นผลมาจากรายการ
ระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถกูตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ0นจริงซึ�งเป็นผลมาจากรายการกบับริษทั
ร่วมและกิจการที�ควบคุมร่วมกนัถกูตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที�กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที�ถูกลงทุนนั0น ขาดทุนที�
ยงัไม่เกิดขึ0นจริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ0นจริง แต่เท่าที�เมื�อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ0น 

 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า  
 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถกูบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีที�บริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและเงินลงทุนที�ยงั
ถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ ั0งหมด  
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(ค) เงินตราต่างประเทศ  

 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

 
สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงาน
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั0น 
 
สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ  
 
สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ�งแสดงในมูลค่ายติุธรรม แปลงค่า
เป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ0นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั0น 
 
กลุ่มบริษัท 

 
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที� มิใ ช่สกุลเ งินของเศรษฐกิจที� มี 
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ� งมีสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็น
สกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินดงันี0  
 
(ก) สินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที�ของงบแสดงฐานะการเงินนั0น 

 
(ข) รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนแปลงค่าด้วยอัตราถวัเฉลี�ย (ในกรณีที�อ ัตราถวัเฉลี�ยนี0 ไม่สะท้อนอตัราที�

สมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี�ยนของ ณ วนัที�เกิดรายการ รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน 
ณ วนัที�เกิดรายการ ณ วนันั0น) และ 

 
(ค) ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั0งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที�เกิดจากการซื0 อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหนี0 สินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั0นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

(ง) เครื�องมือทางการเงิน 
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นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั4งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 
 
(ง.1) การรับรู้รายการและการวดัมลูค่าเมื�อเริ� มแรก  

 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี0 สินทางการเงินทั0งหมดรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนด
ของเครื�องมือทางการเงินนั0น 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี0 สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี0การคา้ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มี
นยัสาํคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุน
การทาํรายการซึ� งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกับการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหนี0 การค้าที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกบัการ
จดัหาเงินที�มีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์างการเงินและหนี0 สินทางการเงินที�
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 
(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 
ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถกูจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื�อเริ� มแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที�ไดรั้บผลกระทบ
ทั0งหมดจะถกูจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการจดัประเภท  
 
สินทรัพย์ทางการเงินที�ไม่ได้ถูกกําหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าด้วยราคาทุน              
ตดัจาํหน่ายหากเขา้เงื�อนไขทั0งสองขอ้ดงัต่อไปนี0  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั0นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ� งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ� งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี0ย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้
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สินทรัพยท์างการเงินทั0งหมดที�ไม่ได้จดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ซึ�งรวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั0งหมด ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้
สินทรัพยท์างการเงินที�เขา้ข้อกาํหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่
สอดคลอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัซึ�งอาจเกิดขึ0นซึ�งเมื�อเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินที�ถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เนื�องจากเป็นวิธีที�ดีที�สุดที�
จะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลที�นาํเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลที�ใชใ้นการพิจารณารวมถึง  
- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

กลยทุธ์ของผูบ้ริหารเกี�ยวกบัการรับดอกเบี0ยรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบี0ย การจบัคู่ระหว่างระยะเวลา
ของสินทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนี0 สินที�เกี�ยวข้อง หรือกระแสเงินสดออกที�คาดการณ์หรือรับรู้ 
กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินที�ถือตามโมเดลธุรกิจ) และ

กลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเสี�ยง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผู้จ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�บริหาร

จดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสญัญา) และ 
- ความถี� ปริมาณและเวลาที�ขายในงวดก่อน เหตุผลที�ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  
 
การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลที�สามที�ไม่เขา้เงื�อนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการขายซึ� ง
สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเนื�องของกลุ่มบริษทั 
 
สินทรัพยท์างการเงินที�ถือไวเ้พื�อค้าหรือใช้ในการบริหารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี.ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินต้นหรือไม่  
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สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนี0  
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก 
“ดอกเบี0ย” หมายถึง สิ�งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบัจาํนวนเงินต้นที�ค้าง
ชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ� งและความเสี� ยงในการกู้ยืมโดยทั�วไป และต้นทุน (เช่น ความเสี� ยงด้าน 
สภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขั0นตน้  

 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี0ยหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณาขอ้กาํหนด
ตามสญัญาของเครื�องมือทางการเงิน ซึ�งรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้กาํหนดตามสัญญา
ที�สามารถเปลี�ยนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ� งอาจทาํให้ไม่เข้าเงื�อนไข ในการ
ประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ที�อาจเกิดขึ0นซึ�งเป็นเหตุให้มีการเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เงื�อนไขที�อาจเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี0ยตามสญัญา ซึ�งรวมถึงอตัราดอกเบี0ยผนัแปร และ 
- เงื�อนไขเมื�อสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจาํกดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามที�กาํหนด (เช่น สินทรัพย์

ทางการเงินที�ผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบี0ย)  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวดัมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทนุ  
 

สินทรัพยท์างการเงินที�
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านกาํไร
หรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่านี0 วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม กาํไรและขาดทุนสุทธิรวมถึง
รายไดด้อกเบี0ยและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

   
สินทรัพยท์างการเงินที�

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่านี0 วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบี0ยที�
แทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี0ย กาํไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน  
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หนี.สินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลังและกาํไรและขาดทุน  
 

หนี0 สินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
หนี0 สินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื�อคา้ ถือเป็นอนุพนัธ์หรือ
กาํหนดใหว้ดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หนี0 สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะ
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบี0ยจ่ายในกาํไรหรือขาดทุน หนี0 สินทางการเงินอื�น
ที�วดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายด้วยวิธีดอกเบี0 ยที�แท้จริง ดอกเบี0 ยจ่ายและกําไรและขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี�ยนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี.และตราสารทุนอื�น  
 
ตราสารหนี0และตราสารทุนซึ�งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ�งถือไวเ้พื�อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน
และแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทกึในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหนี0 ซึ� งกลุ่มบริษัทตั0 งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด 
เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่าง
ราคาทุนที�ซื0อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี0จะถูกตดัจ่ายโดยวธีิอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหนี0 ที�เหลือ 

 
ตราสารหนี0 และตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อค้าหรือตั0งใจถือไว ้
จนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั0 งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม
และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที�เป็นตวัเงิน
บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน  เมื�อมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนสะสมที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีที�เป็นเงินลงทุนประเภทที�มีดอกเบี0ย จะตอ้งบนัทึกดอกเบี0ยในกาํไรหรือขาดทุนโดย 
วิธีอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื�อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอซื0อ ณ วนัที�รายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลกัทรัพยท์ี�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีที�กลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและเงินลงทุน
ที�ยงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ ั0งหมด  
 

(จ) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 

 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื�อเรียก และ
เงินลงทุนระยะสั0นที�มีสภาพคล่องสูง  

 

(ฉ) ลกูหนี4การค้า ลกูหนี4อื�นและสินทรัพย์ที�เกดิจากสัญญา 
 
ลกูหนี0 รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนที�
จะมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทน จาํนวนสิ�งตอบแทนนั0นจะรับรู้เป็นสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา  
 
ลูกหนี0 วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0น (2562: ค่าเผื�อหนี.สงสัยจะสูญ) ซึ� ง
ประเมินโดยการวเิคราะหป์ระวติัการชาํระหนี0  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี0 ในอนาคตของลูกคา้ หนี0 สูญจะถูกตดั
จาํหน่ายเมื�อเกิดขึ0น  
 
สินทรัพยท์ี�เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า   
 

 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยใชว้ธีิดงันี0  
 

งานระหว่างทาํ วิธีตน้ทุนที�เกิดขึ0นจริงตามนํ0าหนกัของชิ0นงาน 
วตัถุดิบ อะไหล่ และวสัดุโรงงาน วิธีเขา้ก่อนออกก่อน 

 
ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนที�ซื0อ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั  
ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ   
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 มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายที�จาํเป็นโดยประมาณ 

ในการขาย  
 
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื�อขาย 

 
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื�อขายคือ อสังหาริมทรัพยที์�ถือไวด้ว้ยความตั0งใจในการพฒันาเพื�อขายในการดาํเนินธุรกิจปกติ  
ซึ� งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า 

 
ตน้ทุนของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื�อขายประกอบดว้ย ตน้ทุนที�ดินรวมตน้ทนุในการไดม้า ค่าถมดิน ค่าใชจ่้ายในการพฒันา 
ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตน้ทุนการกู้ยมืที�เกี�ยวขอ้งกับการพฒันาอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื�อขายรวม
เป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทั�งการพฒันาสําเร็จ ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์พฒันาเพื�อขายรวมการปันส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาสินทรัพยส่์วนกลางของโครงการที�เกี�ยวขอ้ง 

 
มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการพฒันา
อสงัหาริมทรัพยจ์นกระทั�งการพฒันาสาํเร็จและค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นโดยประมาณในการขาย 

 
เมื�อมีการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื�อขาย มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวด
เดียวกนักบัที�มีการรับรู้รายไดที้�เกี�ยวขอ้ง 
 

(ซ) ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวดัมลูค่า 
 
สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิBของกิจการ 

 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื�อให้สินทรัพยน์ั0นอยู่
ในสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื0 อถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานที�ตั0งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกู้ยมื สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิj ซอฟตแ์วร์ซึ� งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิj ซอฟตแ์วร์
นั0นใหถื้อวา่ ลิขสิทธิj ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดร้ับจากการจาํหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
ต้นทุนที�เกิดขึ .นในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั0น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั0นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ0นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ0นใน
การซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ0นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุเมื�อเกิดขึ0น 

 
ค่าเสื�อมราคา 
 
ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ
ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 
ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี0   
 

อาคาร   20 ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์   5 - 20 ปี 
เครื�องตกแต่ง ติดตั0งและเครื�องใชส้าํนกังาน   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยท์ี�อยูร่ะหว่างการก่อสร้างและติดตั0ง 
 
วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยที�สุดทุกสิ0นรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา  
 
สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญาเป็นตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกิดขึ0นจากการทาํสัญญากบัลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัคาดว่าจะสามารถเรียก
เก็บตน้ทุนดงักล่าวได ้ 
สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญาวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบตลอดอายุของสัญญาที�เกี�ยวข้องซึ� งสอดคลอ้งกบัการ
รับรู้รายไดข้องสญัญานั0น  
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ค่าความนิยม 
 
การรับรู้มูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เริ�มแรก ค่าความนิยมจะถูกวดั
มูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สาํหรับเงินลงทุนที�บนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่า
ความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทนุ และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถกูปันส่วนใหสิ้นทรัพย์
ใดๆ ที�เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม  

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น ๆ ที�กลุ่มบริษทัซื0อมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์
ที�สามารถระบุไดท้ี�เกี�ยวขอ้งนั0น ค่าใชจ่้ายอื�น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์�เกิดขึ0นภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุ
เมื�อเกิดขึ0น 

 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทนุของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั0 นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนซึ� งไม่รวม 
ค่าความนิยม โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั0นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี0  
 

ค่าลิขสิทธิj ซอฟตแ์วร์ 5 - 10 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั0ง 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดร้ับการทบทวนทุกสิ0นรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 
(ฎ) สัญญาเช่า 

 
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั4งแต่วันที� 1 มกราคม 2563  
 
ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษทันาํ 
คาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสญัญานั0นใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุหรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที�มีส่วนประกอบที�เป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะ 
ปันส่วนสิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายที�เป็นเอกเทศ สาํหรับ
สญัญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกที�จะไม่แยกส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบที�
ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี0 สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยมี์
มูลค่าตํ�าหรือสญัญาเช่าระยะสั0นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื�อมี 
การวดัมูลค่าใหม่ของหนี0 สินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกของ
หนี0 สินตามสญัญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเริ�มมี
ผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ� มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ� งจูงใจในสัญญาเช่าที�ได้รับ 
ค่าเสื�อมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ0นสุดของอายุสัญญาเช่า 
เวน้แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิj ในสินทรัพยที์�เช่าให้กับกลุ่มบริษทัเมื�อสิ0นสุดสัญญาเช่า หรือต้นทุนของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทั จะมีการใชสิ้ทธิในการซื0อสินทรัพย ์ในกรณีนี0 สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่า
เสื�อมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยที์�เช่า ซึ� งกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง 
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หนี0 สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที�ยงัไม่ได้จ่ายชําระ ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล  
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี0ยตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั0นไม่สามารถกาํหนดได ้ กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบี0ยเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที�หักสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่ายงัรวมถึง จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตาม 
สิทธิเลือกซื0อสิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ0นอยูก่บัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการ 
กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบี0ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มโดยนาํอตัราดอกเบี0ยจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้
ปรับปรุงบางส่วนเพื�อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์�เช่า 

 
หนี0 สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง และหนี0 สินตามสัญญาเช่าจะถูก 
วดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายสุญัญาเช่า การเปลี�ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี�ยนแปลงประมาณการจาํนวนเงินที�คาดว่า
ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี�ยนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซื0อ สิทธิเลือกในการขยาย
อายสัุญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื�อมีการวดัมูลค่าหนี0 สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลง
จนเป็นศูนยแ์ลว้  
 

นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563  

 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซึ� งกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสี�ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นที�เช่า
นั0นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั0นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า หกั
ดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าที�ชาํระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที�จะ
หกัจากหนี0ตามสญัญา เพื�อทาํใหอ้ตัราดอกเบี0ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สาํหรับยอดคงเหลือของหนี0 สิน ค่าใชจ่้ายทางการเงิน
จะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยภ์ายใต้สัญญาเช่าอื�นได้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ0นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั0นตํ�าที�ต้องจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือ
ของสญัญาเช่า เมื�อไดร้ับการยนืยนัการปรับค่าเช่า  
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(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั4งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาํหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี0 การคา้และลกูหนี0 อื�น รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั) 
และสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา  

 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ .น  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ0าหนกั ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตคาํนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�คาดว่าจะไม่ไดร้ับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที�กิจการ
จะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0น คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั0นคาํนวณดงัต่อไปนี0  
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที�คาดว่าจะ

เกิดขึ0นจากการผดิเงื�อนไขตามสญัญาที�คาดว่าจะเกิดขึ0นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัสิ0นรอบระยะเวลาที�รายงานหรือ 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที�คาดว่าจะ

เกิดขึ0นจากการผดิเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดวา่จะเกิดขึ0นในช่วงระยะเวลาทั0งหมดที�เหลืออยูข่องสญัญา 
 
ค่าเผื�อผลขาดทุนสาํหรับลูกหนี0การคา้และสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ0นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านี0ประมาณการโดยใช้
ตารางการตั0งสาํรอง ซึ�งวิธีดงักล่าวมีการนําขอ้มูลผลขาดทุนที�เกิดขึ0นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัที�มีความเฉพาะเจาะจงกับ
ลกูหนี0นั0น ๆ และการประเมินทั0งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั�วไปใน
อนาคต ณ วนัที�รายงาน 
 
ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอื�น กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที�มีการเพิ�มขึ0นอยา่งมีนยัสาํคญัของ
ความเสี� ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื�อเริ� มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
ซึ�งกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ0นตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดที�ใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ0นพิจารณาจากระยะเวลาที�ยาวที�สุดตามสัญญาที�
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นเครดิต  
กลุ่มบริษทัพจิารณาวา่ความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ�มขึ0นอยา่งมีนยัสาํคญัหากเกินกาํหนดชาํระมากกว่า 
30 วนั มีการเปลี�ยนแปลงของอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานที�ถดถอยอยา่งมีนยัสาํคญั
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ของลูกหนี0  หรือมีการเปลี�ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือ
กฎหมายที�ส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของลกูหนี0 ในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัพจิารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเมื�อ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทั0งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบี0ย 

เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
 
การประเมินการเพิ�มขึ0นของความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่างมีนยัสําคญันั0นมีการประเมินทั0งแบบเป็นรายลูกหนี0 หรือแบบกลุ่ม 
ขึ0นอยูก่บัลกัษณะของเครื�องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี�ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่มเครื�องมือ
ทางการเงินตามลกัษณะความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบัความน่าเชื�อถือ  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ0นมีการประเมินใหม่ ณ สิ0นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของ
ความเสี�ยงดา้นเครดิตของเครื�องมือทางการเงินนบัจากวนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก การเพิ�มขึ0นของค่าเผื�อผลขาดทุนแสดง
เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื�อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหกัออกจากมูลค่าตามบญัชีขั0นตน้ของ
สินทรัพยท์างการเงิน  
 
สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัที�รายงาน กลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่ายและตราสารหนี0 ที�วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ� งหรือมากกว่าหนึ�งเหตุการณ์ซึ� งส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที�คาดว่า
จะเกิดขึ0นในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ที�เป็นขอ้บ่งชี0 ว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
รวมถึง การที�ลูกหนี0 ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยัสําคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งชาํระเกินกว่า 365 วนั มีความ
เป็นไปไดที้�ลกูหนี0จะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 
 
การตัดจาํหน่าย  

 
มูลค่าตามบญัชีขั0นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมื�อกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์�มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ย
ค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ไดร้ับคืน 
  
 
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563 
 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดร้ับการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี0 เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีที�มี
ขอ้บ่งชี0จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที�จะไดร้ับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุน 

 
การคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยที์�ถือไวจ้นกวา่จะครบกาํหนดที�บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณโดยการ
หามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง  
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ�มขึ0นในภายหลงั และการ
เพิ�มขึ0นนั0นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�บนัทึก
โดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนี0 ที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี0 เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที�มี
ขอ้บ่งชี0 จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด 
สูงกวา่มูลค่าที�จะไดร้ับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื�อมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์0นเดียวกนัที�เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี0 จะรับรู้ 
ในส่วนของผูถื้อหุน้  
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การคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน  
 
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ 
ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื�อให้
สะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยที์�
ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั0นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า  
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่
สินทรัพยท์างการเงินอื�น ๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทุกวนัที�ที�ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี0 เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่า
เสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฑ) หนี4สินที�เกดิจากสัญญา 
 
หนี0 สินที�เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัที�จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี0 สินที� เกิดจากสัญญารับรู้เมื�อ 
กลุ่มบริษัทได้รับชําระหรือมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รับสิ� งตอบแทนที�เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที� 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดที้�เกี�ยวขอ้ง  

 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที�
พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  

 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้
การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
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 การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั0นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ได้รับอนุญาต  
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยเ์กิดขึ0น ซึ� งการรับรู้เป็น
สินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�มีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการ
สมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการ
เงินทุนขั0นตํ�าสาํหรับโครงการต่าง ๆ  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี0 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบี0ยจ่ายของหนี0 สินผลประโยชน์ที�
กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลง
ใด ๆ ในหนี0 สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ�งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี0ยจ่าย
สุทธิและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไรหรือขาดทุน  
 
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทั รับรู้
กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกิดขึ0น  
 
ผลประโยชน์ระยะสั.นของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั0นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให ้หนี0 สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชาํระ หาก
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�พนกังานไดท้าํงานให้
ในอดีตและภาระผกูพนันี0สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

(ณ) ประมาณการหนี4สิน  
 
ประมาณการหนี0 สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�เกิดขึ0นใน
ปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื�อถือ และมี 
ความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ
หนี0 สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้
เพื�อให้สะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี0 สิน ประมาณการ
หนี0 สินส่วนที�เพิ�มขึ0นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเมื�อไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณา
จากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัความน่าจะเป็นที�จะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที�จะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื�อโอนหนี0 สินในรายการที�เกิดขึ0นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดที�ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที�กลุ่มบริษทั 
สามารถเข้าถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี0 สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี� ยงที�ไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี0 สิน
ทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหนี0 สินที�ไม่ใช่ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื0อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได ้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหนี0 สินเกิดขึ0นอย่างสมํ�าเสมอในจาํนวนที�เพียงพอซึ� งสามารถ
ให้ขอ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนื�อง  
 
หากไม่มีราคาเสนอซื0อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�ใชข้อ้มูลที�สามารถสงัเกตไดที้�มี
ความเกี�ยวขอ้งให้มากที�สุด และลดการใช้ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยที�สุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าจะ
พิจารณาปัจจยัทั0งหมดที�ผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ  
 
หากสินทรัพยห์รือหนี0 สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื0อและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
สถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซื0อ และวดัมูลค่าหนี0 สินและสถานะการเป็นหนี0 สินดว้ยราคาเสนอขาย 
 
หลกัฐานที�ดีที�สุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกคือราคาของการทาํรายการ 
เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที�ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อ
เริ�มแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซื0อเสนอขายในตลาดที�มีสภาพ
คล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี0 สินที�เหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซึ� งใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดซึ้� งตดัสิน
ว่าไม่มีนยัสาํคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เครื�องมือทางการเงินวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกและราคาของการทาํรายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึ�งจะรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ที�เหมาะสมตลอดอายุของเครื�องมือทางการเงินแต่ต้องไม่ช้ากว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมที�ใช้
หลกัฐานสนบัสนุนทั0งหมดจากขอ้มูลที�สงัเกตไดใ้นตลาดหรือเมื�อรายการดงักล่าวสิ0นสุดลง  
 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี0 สิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่านี0 ถกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั0นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี0   
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื0อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี0สินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั0นหรือหนี0 สินนั0นนอกเหนือจากราคา

เสนอซื0อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลที�ใชเ้ป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี0 สินนั0น 

 
หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี0 สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั0นของมูลค่ายุติธรรมที�แตกต่าง
กนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั0นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลที�
อยู่ในระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั0นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอนขึ0น  
 

(ต) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญ 
 
หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้สามญัและสิทธิซื0อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบ
ทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  
 
หุ้นทุนซื.อคืน 
 
เมื�อมีการซื0อคืนหุน้ทุน จาํนวนสิ�งตอบแทนที�จ่ายซื0อรวมถึงตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทนุซื0อคืนและแสดง
เป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจาํนวนเดียวกันนี0 จากกําไรสะสมไปเป็นสํารองหุ้นทุนซื0 อคืนภายใต ้
ส่วนของผู้ถือหุ้น เมื�อมีการจาํหน่ายหุ้นทุนซื0 อคืน จํานวนเงินที�ได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ�มขึ0 นในส่วนของผู้ถือหุ้น  
โดยหักบัญชีหุ้นทุนซื0 อคืนด้วยจํานวนต้นทุนของหุ้นทุนซื0 อคืนที�จ ําหน่ายซึ� งค ํานวณโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่วงนํ0 าหนัก  
และโอนจาํนวนเดียวกนันี0 จากบญัชีสาํรองหุ้นทุนซื0อคืนไปกาํไรสะสม ส่วนเกินทุน/ส่วนตํ�าจากการจาํหน่ายหุน้ทุนซื0อคืน 
(“ส่วนเกินทุน/ส่วนตํ�าหุน้ทุนซื0อคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายหรือ
ยกเลิกหุ้นทนุซื0อคืนนาํไปหกัจากกาํไรสะสมหลงัจากที�หกัจากส่วนเกินทุน/ส่วนตํ�าหุน้ทุนซื0อคืนหมดแลว้  

 
(ถ) รายได้ 

 
รายไดรั้บรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กลุ่มบริษทั คาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บซึ�งไม่รวมจาํนวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สาม ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ  
 
การขายสินค้าและบริการ 
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รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินค้าซึ� งโดยทั�วไปเกิดขึ0นเมื�อมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกค้า 
สาํหรับสญัญาที�ใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะ
ไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัสาํคญัของรายไดท้ี�รับรู้สะสม ดงันั0น รายไดที้�รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้
ซึ�งประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 
รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ� งโดยอา้งอิงกบัขั0นความสําเร็จของงาน ขั0นความสําเร็จของงานประเมิน 
โดยใช้วิธีอตัราส่วนของต้นทุนที�เกิดขึ0 นแลว้จนถึงปัจจุบนักับประมาณการต้นทุนทั0งสิ0น ต้นทุนที�เกี�ยวข้องรับรู้ในกาํไร 
หรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น 
 
สาํหรับสัญญาที�มีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั หากสินคา้
และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากสินคา้หรือบริการนั0น) หรือมีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที�แตกต่างกนั สิ�งตอบแทนที�ไดรั้บ
จะถกูปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายที�เป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั0น ๆ  

 
รายได้ตามสัญญา 
 

รายไดต้ามสญัญาประกอบดว้ยจาํนวนเมื�อเริ�มแรกตามที�ตกลงไวใ้นสญัญาบวกจาํนวนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงสัญญา
อนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื�อจูงใจ รายได้ตามสัญญาจะถูกรับรู้ตลอดช่วงเวลา
หนึ�งโดยอา้งอิงกบัขั0นความสาํเร็จของงานตามสญัญา 
 
ขั0นความสาํเร็จของงานตามสัญญาประมาณโดยอา้งอิงกบัการสํารวจงานที�ทาํและอตัราส่วนของตน้ทุนงานตามสัญญาที�
เกิดขึ0น ณ วนัสิ0นรอบระยะเวลารายงานกบัประมาณการตน้ทุนทั0งสิ0นเมื�อสิ0นสุดสัญญา ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื�อเกิดขึ0น เมื�อไม่สามารถประมาณผลของงานตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ รายไดต้ามสัญญาจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกิน
กว่าตน้ทุนงานตามสัญญาที�เกิดขึ0นและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะไดร้ับตน้ทุนนั0นคืน ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ0น
จากงานตามสญัญารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัท ี

 

(ท) รายได้อื�น 
 
รายไดอ้ื�นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบี0ยรับและอื�น ๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�กลุ่มบริษทัมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล  

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 
(ธ) ดอกเบี4ย 

 
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติตั4งแต่วันที� 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบี.ยที�แท้จริง  
 
ดอกเบี0ยรับและดอกเบี0ยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริง อตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริงคืออตัราที�ใชคิ้ดลด
ประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทีุ�คาดการณ์ไวข้องเครื�องมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั0นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี0 สินทางการเงิน 

 
ในการคํานวณดอกเบี0ยรับและดอกเบี0 ยจ่าย อตัราดอกเบี0 ยที�แทจ้ริงจะนํามาใช้กับมูลค่าตามบญัชีขั0นต้นของสินทรัพย ์ 
(เมื�อสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทนุตดัจาํหน่ายของหนี0 สิน อยา่งไรก็ตามสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที�
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมื�อเริ�มแรก รายไดด้อกเบี0ยจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบี0ยที�แทจ้ริงกบัราคาทุน
ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบี0ยจะเปลี�ยน
กลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั0นตน้ของสินทรัพย ์
 
นโยบายการบัญชีที�ถือปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563  
 
ดอกเบี0ยรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราที�ระบุในสญัญา 
 
ดอกเบี0ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ0น ยกเวน้ในกรณีที�มี
การบนัทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ�งของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพยด์งักล่าวก่อนที�จะนาํมาใชเ้องหรือเพื�อขาย 

 

(น) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ 
หรือรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที�ตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบั
รายการในปีก่อน ๆ  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ0นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี0 สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว
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ต่อไปนี0  การรับรู้ค่าความนิยมในครั0 งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี0 สินในครั0 งแรกซึ�งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั0นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�กลุ่มบริษทัคาดว่า
จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี0 สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ0นรอบระยะเวลาที�รายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน  

 
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ0น และมีดอกเบี0ยที�ตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเชื�อว่าได้
ตั0งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี0 อยู่บนพื0นฐานการประมาณการและขอ้
สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปลี�ยนการ
ตดัสินใจโดยขึ0นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้้างจ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
ภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี0 สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้0ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั0น
กิจการมีความตั0งใจจะจ่ายชาํระหนี0 สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั0งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชาํระหนี0 สินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชั�วคราวที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั0น กําไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�
พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอที�จะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
ทั0งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทาง
ภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  

 
 
(บ) กาํไรต่อหุ้น  

 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั0นพื0นฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุน้คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกัที�ออกจาํหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัที�ซื0อคืน  

 

(ป) บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั  
 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมทั0งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมี
สาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั0งทางตรงและทางออ้ม หรือ
มีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั0น  
 

(ผ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หน้าที�บริหาร (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) ของกลุ่ม
บริษทั จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ0นจากส่วนงานดาํเนินงานนั0นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

 

5 บุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวข้องกนั  
 
ความสัมพนัธ์ที�มีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนัที�มี
รายการระหวา่งกนัที�มีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั ในระหว่างปีมีดงัต่อไปนี0   
 

บุคคล สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารสาํคญั หลายสญัชาติ บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั�งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั0งนี0 รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่าจะทาํ
หน้าที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปนี0   
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  
ดอกเบี0ยรับ ราคาตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนค่าบริการ ราคาตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ราคาตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบี0ยจ่าย ราคาตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 
ขายทรัพยสิ์น ราคาตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั 

 
รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี0  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ดอกเบี0ยรับ - - 6,432 6,035 
ตน้ทุนค่าบริการ - - 868,732 302,404 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค  - - 16,892 - 
ดอกเบี0ยจ่าย - - 1,315 - 
ขายทรัพยสิ์น - - 1,196 - 
     
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั0นของพนกังาน 69,799 35,155 61,903 25,887 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 934 602 934 602 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 70,733 35,757 62,837 26,489 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี0  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ลกูหนี4การค้าและลกูหนี4อื�น 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  390,563  291,138 
รวม -  -  390,563  291,138 

 

 อตัราดอกเบี#ย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

เงินให้กู้ยมื 
ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัที�  

1 มกราคม   เพิ�มขึ0น  ลดลง 
 ผลต่างจากการ

แปลงค่าเงิน  
ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2563    
บริษทัยอ่ย 1.83  431,557  -  -  23,141  454,698 
หัก  ค่าเผื�อผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่า 
   

- 
 

(23,332) 
 

-  (1,167) 
 

(24,499) 

สุทธิ   431,557        430,199 

2562    
บริษทัยอ่ย 1.83  289,215  159,281  -  (16,939)  431,557 

สุทธิ   289,215        431,557 

 
 

เจ้าหนี4การค้าและเจ้าหนี4อื�น 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  293,486  45,896 

รวม -  -  293,486  45,896 
 

 อตัราดอกเบี#ย   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

เงินกู้ยมื 
ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ�มขึ0น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 
2563          

บริษทัยอ่ย 2.00  -  80,000  -  80,000 

รวม   -      80,000 

 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

สัญญาสําคัญที�ทํากบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน  
 

สัญญาบริการ 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาใช้บริการจา้งผลิตชิ0นงานกบับริษทั M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. เพื�อรับบริการแปรรูปโครงสร้าง
เหล็กตามแบบงานและขนส่งชิ0นงานตามกาํหนดการที�บริษทักาํหนดภายใตเ้งื�อนไขสัญญา บริษทัตอ้งชาํระเงินล่วงหน้า
ให้กบับริษทั M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ในการจดัหาเหลก็แผ่นและเหลก็รูปพรรณที�ใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต
และแปรรูปตามมาตรฐานที�บริษทักาํหนดและระบุในสญัญา 

 
สัญญาการฝึกอบรมทางเทคนิค 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาการฝึกอบรมทางเทคนิคกบับริษทั M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. เพื�อรับบริการการฝึกอบรมทางดา้นเทคนิค
และความชาํนาญโดยมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามที� 
ตกลงกนัในสญัญา สญัญามีกาํหนดระยะเวลาภายในหนึ�งปีต่อสัญญาโดยอตัโนมติัจนกว่าฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะบอกยกเลิก 

 

6 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 792  938  665  658 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 376,853 466,043  174,507  186,555 
เงินลงทุนระยะสั0นที�มีสภาพคล่องสูง 644 6,341  644  6,341 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะ

การเงนิและงบกระแสเงินสด 378,289 473,322  175,816  193,554 

 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

7 ลูกหนี#การค้าและลูกหนี#อื%น 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ลกูหนี4การค้า หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

กิจการอื�น  1,041,363 722,005 932,033 630,909 

รวม  1,041,363 722,005 932,033 630,909 
หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่า 

จะเกิดขึ0น (2562: ค่าเผื�อหนี.สงสัย 
จะสูญ) 

 

(95,037) (95,455) 

 

- - 

สุทธิ  946,326 626,550 932,033 630,909 

      

ลกูหนี4อื�น      

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 5     
ค่าสินคา้และบริการจ่ายล่วงหนา้   - - 302,281 278,476 
อื�น ๆ   - - 88,282 12,662 
  - - 390,563 291,138 
กจิการอื�น      
ลกูหนี0 เงินประกนัผลงาน  399,366 119,504 399,366 119,504 
สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา 24 26,021 57,090 26,021 57,090 
ค่าสินคา้และบริการจ่ายล่วงหนา้  23,814 23,121 8,200 - 
ลกูหนี0 กรมสรรพากร  9,357 759 9,357 759 
อื�น ๆ  38,792 93,017 21,945 11,300 

  497,530 293,491  464,889 188,653 
หัก  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ0น (2562: ค่าเผื�อหนี.สงสัย 
จะสูญ) 

 

(52,743) (41,869) 

 

(7,480) - 
สุทธิ  444,787 251,622 457,409 188,653 

รวม  444,787 251,622 847,972 479,791 

ลูกหนี#การค้าและลูกหนี#อื%น - สุทธิ  1,391,113 878,172 1,780,005 1,083,700 

 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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8 สินค้าคงเหลือ   
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
สินคา้ระหวา่งผลิต   945,105  368,564  833,073  339,220 
วตัถุดิบ  1,173,250  1,416,856  1,061,764  1,383,137 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน  107,948  141,444  96,601  90,911 
สินคา้ระหวา่งทาง  193,370  140,190  193,370  140,190 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการ 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 
 

-  6,304  -  - 

รวม  2,400,063  2,073,358  2,184,808  1,953,458 
หัก  ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้  (8,767)  (7,318)  (8,767)  (7,318) 

สุทธิ   2,391,296  2,066,040  2,157,111  1,946,140 

         
ตน้ทุนขายของสินคา้คงเหลือที�         

บนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย         
- ตน้ทุนขาย  2,647,953  2,168,625  2,793,680  2,128,220 
- (กลบัรายการ) การปรับมูลค่า  1,080  (18,375)  1,080  (18,375) 

สุทธิ  2,649,033  2,150,250  2,794,760  2,109,845 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดจ้าํนาํวตัถุดิบบางส่วนเพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเชื�อกบัสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหนึ�ง 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือลดลง 30.15 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมีการวางแผน
ที�จะนาํวตัถุดิบที�คา้งนานไปสร้างเป็นสินทรัพยถ์าวรและเบิกไปผลิตจาํนวนเงิน 12.72 ลา้นบาท และส่งออกสินคา้ไปแลว้ 
จาํนวนเงิน 17.43 ลา้นบาท 

 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

9 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม  81,255  69,452  81,255  69,452 
เพิ�มขึ0น   10,217  22,711  10,217  22,711 
ลดลง  (5,550)  (10,908)  (5,550)  (10,908) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม  85,922  81,255  85,922  81,255 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
หมุนเวียน  7,153  6,755  7,153  6,755 
ไม่หมุนเวียน  78,769  74,500  78,769  74,500 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม  85,922  81,255  85,922  81,255 

 
ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั0 งที� 3/2561 เมื�อวนัที� 24 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัเงินให้พนกังานบริษทักูย้มืเงินเพื�อ
เป็นสวสัดิการและสนบัสนุนให้พนกังานมีบา้นพกัที�อยูอ่าศยัในราคาถกูโดยคิดอตัราดอกเบี0ยที�ร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาใน
การผอ่นชาํระไม่เกิน 20 ปี



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

  งบการเงินรวม  
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลคา่ตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินปันผลรับสาํหรับปี 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                
บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั * ออกแบบ 25 25  12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน  861  817 -  -  -  - 

รวม          861  817 -  -  -  - 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้  
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า  
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั * ออกแบบ 25 25  12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน  861  817 (861)  (817)  -  - 
รวม          861  817 (861)  (817)  -  - 

 

 บริษทัร่วมจดทะเบียนและจดัตั0งและดาํเนินธุรกิจในประเทศญี�ปุ่น 
 

บริษทัร่วมไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั0นจึงไม่มีราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

* หยดุดาํเนินธุรกิจและอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 

 
 

       งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 

สดัส่วน 
ความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนชาํระแลว้  

 
ราคาทุน  

 

การดอ้ยคา่  
 

ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลสาํหรับปี 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง             
บริษทั ทานากะ  
   เวลดิ0ง เซ็นเตอร์      
   จาํกดั 

รับฝึกอบรมช่าง   
   เชื�อมและ 
   อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 99.92 99.92 99 ลา้นบาท 99 ลา้นบาท 92,251  87,556  -  -  92,251  87,556 - - 

M.C.S. - JAPAN  
   Co., Ltd 

ออกแบบและผลิต 
   โครงสร้างเหลก็ 

ญี�ปุ่ น 98.00 98.00 50 ลา้นเยน 50 ลา้นเยน 14,057  13,341  -  -  14,057  13,341 - - 

M.C.S. Steel 
(Xiamen)  
Co., Ltd.  

ผลิตและจาํหน่าย 
   สินคา้ประเภท 
   โครงสร้างเหลก็ 

จีน 74.00 74.00 64 ลา้นหยวน 64 ลา้นหยวน 181,543  172,304  (14,615)  (13,871)  166,928  158,433 - - 

รวม    287,851  273,201  (14,615)  (13,871)  273,236  259,330 - - 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

12 ส่วนได้เสียที%ไม่มีอํานาจควบคุม  
 
ตารางต่อไปนี0สรุปขอ้มูลเกี�ยวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสาํคญัก่อน
การตดัรายการระหว่างกนั 
 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

M.C.S. Steel 
(Xiamen)  
Co., Ltd.  รวม 

 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 26.00   
    
สินทรัพยห์มุนเวียน 297,327   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 308,872   
หนี0 สินหมุนเวยีน (248,304)   
หนี0 สินไม่หมุนเวียน (41,126)   

สินทรัพย์สุทธิ 316,769   

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 97,663   

รวม   97,663 

    
รายได ้ 727,669   
กาํไร 134,819   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (15,317)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 119,502   

กาํไรที�แบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 35,053   

รวม   35,053 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นที�แบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (3,982)  (3,982) 

รวม   31,071 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (27,073)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (11,518)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  -   

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (38,591)   

 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

 31 ธนัวาคม 2562 

 

M.C.S. Steel 
(Xiamen)  
Co., Ltd.  รวม 

 (พนับาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 26.00   
    
สินทรัพยห์มุนเวียน 296,920   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 282,263   
หนี0 สินหมุนเวยีน (387,296)   
หนี0 สินไม่หมุนเวียน (37,674)   

สินทรัพย์สุทธิ 154,213   

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 66,592   

รวม   66,592 
    

รายได ้ 338,969   
กาํไร 41,286   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 41,286   

กาํไรที�แบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 10,934   

รวม   10,934 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 158,435   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (369)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (15,000)   

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ%มขึ#นสุทธิ 143,066   



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

13 ที%ดินอาคารและอุปกรณ์   
 งบการเงินรวม 
 

ที�ดิน และ 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน  อาคาร  

เครื�องจกัร และ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั0ง และเครื�องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง และติดตั0ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 372,046 960,662 1,014,093 142,758 49,885 72,943 2,612,387 
เพิ�มขึ0น 2,136 23,454 24,017 6,279 3,598 89,757 149,241 
โอน - 3,676 68,599 - - (72,275) - 
จาํหน่าย - - (61,312) (2,128) (1,669) - (65,109) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (22,553)  (77,808)  (70,073)  (10,490) 
 

(3,064)  (2,690)  (186,678) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562 351,629  909,984  975,324  136,419  48,750  87,735  2,509,841 
การรับรู้สินทรัพยส์ิทธิการใชจ้าก

การถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็น
ครั0 งแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ข)) -  - 

 

-  - 

 

(3,353)  -  (3,353) 
ณ วนัที% 1 มกราคม 2563 - 

ปรับปรุงใหม่ 351,629  909,984 

 

975,324  136,419 

 

45,397  87,735  2,506,488 

              

              



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินรวม 
 

ที�ดิน และ 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน  อาคาร  

เครื�องจกัร และ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั0ง และเครื�องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง และติดตั0ง  รวม 
 (พันบาท) 
เพิ�มขึ0น -  1,743  30,009  7,256  -  139,214  178,222 
โอน  -  15,863  4,032  75  -  (19,970)  - 
จาํหน่าย -  -  (7,296)  (6,374)  (79)  -  (13,749) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 18,855  52,036  53,762  8,212  3,181  4,705  140,751 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563 370,484  979,626  1,055,831  145,588  48,499  211,684  2,811,712 

              

ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจาก 

การด้อยค่า        
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 3,267  441,038  673,259  111,777  25,774  -  1,255,115 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  60,627  57,425  11,698  10,120  -  139,870 
จาํหน่าย -  -  (61,078)  (2,103)  (1,669)  -  (64,850) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (191)  (51,829) 
 

(48,178)  (9,228) 
 

(2,440)  -  (111,866) 
ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562 3,076  449,836  621,428  112,144  31,785  -  1,218,269 
การรับรู้สินทรัพยส์ิทธิการใชจ้าก

การถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็น -  - 
 

-  -  (355)  -  (355) 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินรวม 
 

ที�ดิน และ 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน  อาคาร  

เครื�องจกัร และ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั0ง และเครื�องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง และติดตั0ง  รวม 
 (พันบาท) 

ครั0 งแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ข)) 

ณ วนัที% 1 มกราคม 2563 - 

ปรับปรุงใหม่ 3,076  449,836 

 

621,428  112,144  31,430  -  1,217,914 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  48,664  57,058  9,364  8,465  -  123,551 
จาํหน่าย -  -  (7,036)  (5,846)  (79)  -  (12,961) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 165  25,033 
 

33,400  6,646  1,531  -  66,775 
ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563 3,241  523,533  704,850  122,308  41,347  -  1,395,279 

        
        
        
        
        
        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562        



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินรวม 
 

ที�ดิน และ 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน  อาคาร  

เครื�องจกัร และ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั0ง และเครื�องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง และติดตั0ง  รวม 
 (พันบาท) 
ภายใตก้รรมสิทธิj ของกลุ่มบริษทั 348,553 460,148 353,896 24,275 13,967 87,735 1,288,574 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  - - - - 2,998 - 2,998 

 348,553 460,148 353,896 24,275 16,965 87,735 1,291,572 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563        
ภายใตก้รรมสิทธิj ของกลุ่มบริษทั 367,243 456,093 350,981 23,280 7,152 211,684 1,416,433 
 367,243 456,093 350,981 23,280 7,152 211,684 1,416,433 

 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ที�ดิน และ 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน  อาคาร  

เครื�องจกัร และ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั0ง และเครื�องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง และติดตั0ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 134,329 613,367 860,854 68,224 39,818 72,889 1,789,481 
เพิ�มขึ0น - 2,066 9,342 3,424 3,037 89,720 107,589 
โอน - 3,676 68,599 - - (72,275) - 
จาํหน่าย - - (58,936) (1,944) (1,669) - (62,549) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (7,868) (36,261) (50,543) (4,040) (2,288) (2,635) (103,635) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562 126,461 582,848 829,316 65,664 38,898 87,699 1,730,886 
การรับรู้สินทรัพยส์ิทธิการใชจ้าก

การถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็น
ครั0 งแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ข)) - - - - (2,722) - (2,722) 

ณ วนัที% 1 มกราคม 2563 - 

ปรับปรุงใหม่ 126,461 582,848 829,316 65,664 36,176 87,699 1,728,164 
        
        
        



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ที�ดิน และ 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน  อาคาร  

เครื�องจกัร และ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั0ง และเครื�องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง และติดตั0ง  รวม 
 (พันบาท) 
เพิ�มขึ0น - 721 9,391 4,762 - 139,214 154,088 
โอน  - 15,825 4,032 75 - (19,932) - 
จาํหน่าย - - (5,554) (6,334) (24) - (11,912) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 6,781 31,254 44,470 3,521 1,948 4,703 92,677 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563 133,242 630,648 881,655 67,688 38,100 211,684 1,963,017 

        

ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจาก 

การด้อยค่า        
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 3,267 334,122 563,495 49,185 22,179 - 972,248 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 29,418 49,512 9,505 8,555 - 96,990 
จาํหน่าย - - (58,936) (1,929) (1,669) - (62,534) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (191) (25,101) (31,418) (3,755) (2,144) - (62,609) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562 3,076 338,439 522,653 53,006 26,921 - 944,095 
การรับรู้สินทรัพยส์ิทธิการใชจ้าก - - - - (355) - (355) 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ที�ดิน และ 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน  อาคาร  

เครื�องจกัร และ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั0ง และเครื�องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง และติดตั0ง  รวม 
 (พันบาท) 

การถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เป็น
ครั0 งแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ข)) 

ณ วนัที% 1 มกราคม 2563 - 

ปรับปรุงใหม่ 3,076 338,439 522,653 53,006 26,566 - 943,740 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 24,427 48,280 6,976 7,620 - 87,303 
จาํหน่าย - - (5,509) (5,807) (24) - (11,340) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 164 17,615 26,954 2,691 1,258 - 48,682 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563 3,240 380,481 592,378 56,866 35,420 - 1,068,385 

        
        
        
        
        
        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ที�ดิน และ 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน  อาคาร  

เครื�องจกัร และ 
อุปกรณ์ 
โรงงาน  

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั0ง และเครื�องใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  
สินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง และติดตั0ง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562        
ภายใตก้รรมสิทธิj ของกลุ่มบริษทั 123,385 244,409  306,663 12,658 9,610 87,699 784,424 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  - - - - 2,367 - 2,367 
 123,385 244,409 306,663 12,658 11,977 87,699 786,791 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563        
ภายใตก้รรมสิทธิj ของกลุ่มบริษทั 130,002 250,167 289,277 10,822 2,680 211,684 894,632 
 130,002 250,167 289,277 10,822 2,680 211,684 894,632 

 
ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งไดค้ิดค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 
678.49 ลา้นบาท และ 645.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั   
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ที�ดินและอาคารของบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 196.72 ลา้นบาท และ 165.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื�อ นอกจากนี0  ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดม้ีการใหค้าํมั�นว่าจะไม่จาํหน่าย จ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในเครื�องจกัรบางส่วน สาํหรับวงเงินสินเชื�อกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ�ง 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

14 สัญญาเช่า  
 
ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พนับาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้   

ที�ดิน 126,633 - 
อุปกรณ์ 3,664 3,664 
ยานพาหนะ 1,913 1,913 

รวม 132,210 5,577 

 
ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ�มขึ0นเป็นจาํนวน 1.58 ลา้นบาท และ 1.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 
ในปี 2563 กลุ่มบริษทัเช่าอุปกรณ์สาํนกังานเป็นเวลา 4 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงที�โดยเงื�อนไขในการจ่ายชาํระเป็นเงื�อนไขปกติ
ทั�วไปสาํหรับในประเทศไทย  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  2563 

 (พันบาท) 

จํานวนที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   
- ที�ดิน 3,525 - 
- อุปกรณ์ 1,789 1,789 
- ยานพาหนะ 589 589 
ดอกเบี0ยจ่ายของหนี0 สินตามสญัญาเช่า 138 138 
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั0น 13 13 

 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั0งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 2.59 ลา้นบาท และ 2.25 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

15 ค่าความนิยม  
 

  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
  (พนับาท) 

ราคาทุน     

ณ วนัที� 1 มกราคม  20,291  21,553 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  1,088  (1,262) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม    21,379  20,291 

     
มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที% 31 ธันวาคม   21,379  20,291 

 
การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�มีค่าความนิยม  
 
เพื�อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดของ        
กลุ่มบริษทั (แผนกที�มีการดาํเนินงาน) ดงัต่อไปนี0   

 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 (พนับาท) 
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. 13,923  13,215 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. 7,456  7,076 

รวม 21,379  20,291 

 
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. และ M.C.S. – JAPAN Co., Ltd. 
 
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดมาจากมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจาํหน่ายโดยการ
ประมาณการคิดลดกระแสเงินสด การวดัมูลค่ายติุธรรมจดัประเภทเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  
 
ขอ้สมมติที�สาํคญัที�ใช้ในการประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ริหารกาํหนดข้อสมมติจากการ
ประเมินแนวโนม้ในอนาคตที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลที�เคยเกิดขึ0นในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน  
 

 งบการเงินรวม 

 (ร้อยละ) 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

2563  
อตัราคิดลด 4.78 - 11.57 
อตัราการเติบโต 0.00 - 1.50 
ประมาณการอตัราการเติบโตของกาํไร EBITDA  
 (อตัราถวัเฉลี�ย 5 ปีขา้งหนา้) 1.00 - 18.25 
 
อตัราคิดลดที�ใช้เป็นอตัราโดยประมาณหลงัหกัภาษีเงินไดที้�อา้งอิงอตัราถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0 าหนักของเงินทุนของธุรกิจ และ
ความสามารถในการก่อหนี0 สินที�ร้อยละ 34.17 โดยมีอตัราดอกเบี0ยตลาดที�ร้อยละ 9.78  
 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

  งบการเงินรวม 
  ค่าลิขสิทธิj

ซอฟตแ์วร์ 
 ซอฟตแ์วร์ 

ระหว่างติดตั0ง  รวม 
  (พนับาท) 

ราคาทุน       

ณ วนัที� 1 มกราคม 2562  17,558 -  17,558 
เพิ�มขึ0น  5,761 -  5,761 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

(1,232) -  (1,232) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562 และ  

1 มกราคม 2563 

 

22,087 -  22,087 
เพิ�มขึ0น  1,134 1,247  2,381 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

1,184 -  1,184 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563  24,405 1,247  25,652 

      
ค่าตัดจําหน่าย      
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562  11,171 -  11,171 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  1,639 -  1,639 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

(816) -  (816) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562 และ  

1 มกราคม 2563 

 

11,994 -  11,994 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  2,166 -  2,166 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

595 -  595 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563  14,755 -  14,755 

      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562   10,093 -  10,093 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563  9,650 1,247  10,897 
 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ค่าลิขสิทธิj

ซอฟตแ์วร์ 
 ซอฟตแ์วร์ 

ระหว่างติดตั0ง  รวม 
  (พนับาท) 

ราคาทุน       

ณ วนัที� 1 มกราคม 2562  13,721 -  13,721 
เพิ�มขึ0น  3,160 -  3,160 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

(873) -  (873) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562 และ  

1 มกราคม 2563 

 

16,008 -  16,008 
เพิ�มขึ0น  1,042 1,247  2,289 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

858 -  858 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563  17,908 1,247  19,155 

      
ค่าตัดจําหน่าย      
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562  9,770 -  9,770 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  1,012 -  1,012 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

(706) -  (706) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562 และ  

1 มกราคม 2563 

 

10,076 -  10,076 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  1,042 -  1,042 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

517 -  517 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563  11,635 -  11,635 

      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562   5,932 -  5,932 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563  6,273 1,247  7,520 

 
 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

17 เจ้าหนี#การค้าและเจ้าหนี#อื%น 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เจ้าหนี4การค้า หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

กิจการอื�น  1,665,960 1,545,416 1,536,646 1,459,310 
รวม  1,665,960 1,545,416 1,536,646 1,459,310 

      

เจ้าหนี4อื�น      

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 5     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  - - 281,482 38,728 
เจา้หนี0 อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  - - 12,004 7,168 
  - - 293,486 45,896 

      
กจิการอื�น      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  135,212 265,892 123,868 222,482 
หนี0 สินที�เกิดขึ0นจากสญัญา 24 113,613 35,302 113,613 35,302 
เจา้หนี0 อื�น - กิจการอื�น  102,469 54,179 66,336 42,566 

  351,294 355,373  303,817 300,350 
รวม  351,294 355,373 597,303 346,246 

เจ้าหนี#การค้าและเจ้าหนี#อื%น  2,017,254 1,900,789 2,133,949 1,805,556 

 
 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

18 หนี#สินที%มีภาระดอกเบี#ย   

 
  งบการเงินรวม 
  2563  2562 
 

 
ส่วนที�มี

หลกัประกนั  
ส่วนที�ไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนที�มี
หลกัประกนั  

ส่วนที�ไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
หนี0 สินตามสญัญาเช่า  (2562: 

หนี.สินตามสัญญาเช่า
การเงิน)  3,297  2,684  5,981  3,228  -  3,228 

รวมหนี#สินที%มภีาระดอกเบี#ย  3,297  2,684  5,981  3,228  -  3,228 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562 
 

หมายเหตุ 
ส่วนที�มี

หลกัประกนั  
ส่วนที�ไม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วนที�มี
หลกัประกนั  

ส่วนที�ไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พนับาท) 
เงินกูย้มืระยะสั0นจาก

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  5 -  80,000  80,000  -  -  - 
หนี0 สินตามสญัญาเช่า  

(2562: หนี.สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน)  2,950  2,684  5,634  2,541  -  2,541 

รวมหนี#สินที%มภีาระ

ดอกเบี#ย 
 

2,950  82,684  85,634  2,541  -  2,541 

 
สินทรัพย์ที�ใช้เป็นหลักประกันหนี4สิน 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
สินคา้คงเหลือ   1,030,779 1,229,746 1,030,779 1,229,746 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  196,724 165,527 196,724 165,527 

รวม  1,227,503 1,395,273 1,227,503 1,395,273 

 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชื�อซึ� งยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 2,630 ลา้นบาท  
(2562: 1,823 ล้านบาท)  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

หนี4สินตามสัญญาเช่า

การเงิน 

จาํนวนเงิน 
ขั0นตํ�าที� 
ตอ้งจ่าย  ดอกเบี0ย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวน
เงินขั0นตํ�าที�

ตอ้งจ่าย  

จาํนวนเงิน 
ขั0นตํ�าที� 
ตอ้งจ่าย  ดอกเบี0ย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวน
เงินขั0นตํ�าที�

ตอ้งจ่าย 
 (พนับาท) 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562  

ภายใน 1 ปี 996 82 914 629 73 556 
1 - 5 ปี 2,424 110 2,314 2,093 108 1,985 

รวม 3,420 192 3,228 2,722 181 2,541 

 

19 ประมาณการหนี#สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
 

 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้ 25,671  23,775  25,671  23,775 

รวม 25,671  23,775  25,671  23,775 

 
โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้   

 
กลุ่มบริษทัและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที�ก ําหนดไวต้ามข้อกําหนดของพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ 
ความเสี� ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี� ยงของช่วงชีวิต ความเสี� ยงจาก 
อตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี0ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 

 โครงการผลประโยชน์  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม  23,775  18,860  23,775  18,860 
         
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   1,875  1,894  1,875  1,894 
ตน้ทุนบริการในอดีต   -  4,539  -  4,539 
ดอกเบี0ยจากภาระผกูพนั   560  534  560  534 

  2,435  6,967  2,435  6,967 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%น         
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  
 

       
- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   -  218  -  218 
- ขอ้สมมติทางการเงิน   2,194  433  2,194  433 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  (1,767)  (2,193)  (1,767)  (2,193) 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ 

 
351  -  351  - 

  778  (1,542)  778  (1,542) 

ผลประโยชน์จ่าย   (1,317)  (510)  (1,317)  (510) 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม  25,671  23,775  25,671  23,775 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.30  2.50  1.30  2.50 
การเพิ�มขึ0นของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00  5.00  5.00 

 

ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชนที์�กาํหนดไวเ้ป็น 7.69 ปี (2562: 8.19 ปี)  
 

 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอื�น ๆ คงที�  
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ การเพิ�มขึ0นของขอ้สมมติ  การลดลงของขอ้สมมติ 

   ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

อตัราคิดลด (ขอ้สมมติเปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5) (957)  (88)  1,018  80 
การเพิ�มขึ0นของเงินเดือนในอนาคต   

(ขอ้สมมติเปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 2,267 
 

206  (2,040)  (195) 
 

20 ประมาณการหนี#สินจากการรับประกันสินค้า  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562   122,679  121,745 
ประมาณการหนี0 สินเพิ�มขึ0น   26,554  26,554 
ประมาณการหนี0 สินใชไ้ป   (837)  (837) 
กลบัรายการประมาณการหนี0 สิน   (72,519)  (72,519) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา 
   แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

(96)  - 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2562 และ     
ณ วนัที% 1 มกราคม 2563   75,781  74,943 

ประมาณการหนี0 สินเพิ�มขึ0น   33,476  32,241 
ประมาณการหนี0 สินใชไ้ป   (8,247)  (8,247) 
กลบัรายการประมาณการหนี0 สิน   (55,892)  (55,892) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา 
   แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

3,989  3,989 
ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563  49,107  47,034 

 
 

 
 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

การรับประกันสินค้า  
 
ประมาณการหนี0 สินจากการรับประกนัสินคา้ส่วนใหญ่เกี�ยวขอ้งกบัการขายสินคา้โครงเหลก็ ประมาณการหนี0 สินดงักล่าว
ประมาณการจากขอ้มูลในอดีตของการรับประกนัสินคา้ที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

 

21 ทุนเรือนหุ้น 
 

  มูลค่าหุน้ 2563  2562 
 หมายเหตุ ต่อหุ้น จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

  (บาท) (พนัหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัที� 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั  1 500,000  500,000  500,000  500,000 
การลดลงของหุน้ 22 1 (23,000)  (23,000)  -  - 
          
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม          
-  หุน้สามญั  1 477,000  477,000  500,000  500,000 

          
หุ้นที�ออกและชําระแล้ว          
ณ วนัที� 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั  1 500,000  500,000  500,000  500,000 
การลดลงของหุน้ 22 1 (23,000)  (23,000)  -  - 
          
ณ วนัที% 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ   477,000  477,000  500,000  500,000 

 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที�
จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี0 ตั0งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี0 จะนาํไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

22 หุ้นทุนซื#อคนื 
 

 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ตน้ทุนของหุ้นทุนซื0อคืน   

 
จาํนวน 

หุ้นทุนซื0อคืน   
มูลค่า 

หุน้ทุนซื0อคืน   
ราคาเฉลี�ยต่อ

หุน้   
ส่วนลดมูลค่า 
หุน้ทุนซื0อคืน 

 (พันหุ้น)  (พันบาท)  (บาท)  (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 23,000  295,812  12.86  (153,610) 
การลดลงของหุน้ (23,000)  (295,812)  12.86  153,610 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563 -  -    - 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั0 งที� 5/2560 เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัโครงการการ
ซื0อหุ้นคืนเพื�อบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 380 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นที�จะซื0อคืน 23 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 
บาท) จาํนวนหุน้ที�จะซื0อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด โดยดาํเนินการซื0อหุน้คืนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาที�จะซื0อหุน้คืนตั0งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัที� 30 พฤศจิกายน 2560 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั0 งที� 7/2563 เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2563 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนที�ออกและชาํระแลว้จาํนวน 23 ลา้นบาท จาก 500 ลา้นบาทเป็น 477 ลา้นบาทโดยการลดหุ้นทุนซื0อคืน
จาํนวน 23 ล้านหุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) รวมเป็นจาํนวนเงิน 295.81 ลา้นบาท บริษทัได้จดทะเบียนการลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื�อวนัที� 9 ตุลาคม 2563 
 

23 สํารอง 
 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

 
สาํรองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง  
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรอง
ดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี0จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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สาํรองหุ้นทุนซื.อคืน 
 
ทั0งนี0 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์� กลต.ชส. (ว) 2/2548 และหนังสือ 
สภาวิชาชีพบญัชี ที� ส.สวบช. 016/2548 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์หบ้ริษทัมหาชนจาํกดัที�มีการซื0อหุ้นคืนตอ้งมีมูลค่าหุ้นซื0อคืน
ไม่เกินวงเงินกาํไรสะสม และตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเทา่กบัจาํนวนเงินที�ไดจ่้ายซื0อหุน้คืน และบริษทัไดจ้ดัสรร
กาํไรสะสมเป็นสาํรองหุ้นสามญัซื0อคืนแลว้ทั0งจาํนวน 

 
ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 22 บริษทัไดล้ดหุ้นทุนซื0อคืนจาํนวน 23 ลา้นหุ้น ดงันั0นบริษทัไดบ้นัทึกกลบัรายการสํารอง 
หุ้นทุนซื0อคืนจาํนวน 295.81 ลา้นบาท 

 

24 ส่วนงานดําเนินงาน และการจําแนกรายได้  
 
กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานที�รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่างโดยอา้งอิงที�ตั0งภูมิศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ�งเป็นหน่วยงานธุรกิจที�
สาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจที�สําคญันี0 มีการบริหารจดัการแยกต่างหากจากกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที�สําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงาน 
ของแต่ละส่วนงานที�รายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี0  

 
• ส่วนงาน 1 ประเทศไทย 
• ส่วนงาน 2 ประเทศจีน 
• ส่วนงาน 3 ประเทศญี�ปุ่น 
 
ข้อมูลผลการดํา เนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานได้รวมอยู่ด ังข้างล่างนี0  ผลการดําเนินงานว ัดโดยใช้กําไร 
จากการดาํเนินงาน.ซึ� งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษัท ผู ้บริหารเชื� อว่าการใช้กําไรจากการดําเนินงานในการวัดผลการดําเนินงานนั0 นเป็นข้อมูลที� เหมาะสม 
ในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื�นที�ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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งบการเงนิรวม 

ส่วนงานประเทศไทย  ส่วนงานประเทศจีน  ส่วนงานประเทศญี�ปุ่น  ตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั  รวม 
สําหรับปีสิ4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน                 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 4,167,580  3,169,965  31,752  69,091  52,450  61,288  -  -  4,251,782  3,300,344 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  688,022  268,071  210,045  52,136  (898,067)  (320,207)  -  - 
รวม 4,167,580  3,169,965  719,774  337,162  262,495  113,424  (898,067)  (320,207)  4,251,782  3,300,344 

                    
การจําแนกรายได้                    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                    
ประเทศไทย 203,517  678,913  688,022  268,071  210,045  52,136  (898,067)  (320,207) 203,517  678,913 
ประเทศจีน -  -  31,752  69,091  -  -  -  - 31,752  69,091 
ประเทศญี�ปุ่ น 3,964,063  2,491,052  -  -  52,450  61,288  -  -  4,016,513  2,552,340 

รวม 4,167,580  3,169,965  719,774  337,162  262,495  113,424  (898,067)  (320,207)  4,251,782  3,300,344 

                    
ประเภทสินค้าและบริการหลัก                    
ผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหล็ก 3,774,864  2,295,342  719,774  337,162  262,495  113,424  (898,067)  (320,207)  3,859,066  2,425,721 
ผลิตพร้อมติดตั0งโครงเหลก็ 195,477  675,039  -  - -  - -  - 195,477  675,039 
อสงัหาริมทรัพย ์ 8,040  -  -  - -  - -  - 8,040  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 189,199 199,584  -  - -  - -  - 189,199  199,584 

รวม 4,167,580  3,169,965  719,774  337,162  262,495  113,424 (898,067)  (320,207)  4,251,782  3,300,344 
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งบการเงนิรวม 

ส่วนงานประเทศไทย  ส่วนงานประเทศจีน  ส่วนงานประเทศญี�ปุ่น  ตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั  รวม 
สําหรับปีสิ4นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 3,782,904  2,295,342  719,774  337,162  262,495  113,424 (898,067)  (320,207)  3,867,106  2,425,721 
ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง 384,676  874,623  -  -  -  -  -  - 384,676  874,623 

รวม 4,167,580  3,169,965  719,774  337,162  262,495  113,424 (898,067)  (320,207)  4,251,782  3,300,344 

                    
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานกอ่นหกัภาษีเงินได ้ 927,954  630,449  163,339  41,286  29,378  (25,133)  (24,091)  (2,675)  1,096,580  643,927 

                    
สินทรัพยต์ามส่วนงาน ณ 31 ธันวาคม 6,072,064  5,033,302  609,521  579,184  589,898  424,851  (1,278,417)  (940,844)  5,993,066  5,096,493 

                    
หนี0 สินตามส่วนงาน ณ 31 ธันวาคม 2,342,913  1,908,183  296,170  415,969  617,077  471,505  (1,045,467)  (754,333)  2,210,693  2,041,324 
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(ก) ลกูค้ารายใหญ่  
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหนึ� งจากส่วนงานที� 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 1,607.58 ลา้นบาท (2562: 1,451.99 
ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 
(ข) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  

 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับบตัรส่งเสริมเลขที� 59-1184-0-00-1-0 โดยบริษทัรับสิทธิ
ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
เกี�ยวกับการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication industry) หรือการซ่อม 
Platform ซึ�งพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี0  
(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อ

การส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั0 งแรก 
(ค) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับของที�ผู้ไดรั้บการส่งเสริมนาํเข้ามาเพื�อส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี  

นบัแต่วนันาํเขา้ครั0งแรก 
(ง) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดร้ับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน

ไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการ  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�ไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 340.31 ลา้นบาท (วนัที�เริ�มมีรายได ้คือวนัที� 30 มกราคม 2560 และ
สิ0นสุดวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2566) 

(จ) ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซึ�งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ผูไ้ดร้ับการส่งเสริมไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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รายไดที้�ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนและที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งันี0  

 

 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
สําหรับปีสิ4นสุด

วันที�   
31 ธันวาคม 

กิจการที�
ไดร้ับการ
ส่งเสริม  

กิจการที�
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม  
 

รวม  

กิจการที�
ไดร้ับการ
ส่งเสริม  

กิจการที�
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 1,555,286 2,492,979 4,048,265 1,399,013 1,222,418 2,621,431 
ขายในประเทศ 123,506 80,011 203,517 119,367 559,546 678,913 
รวม 1,678,792 2,572,990 4,251,782 1,518,380 1,781,964 3,300,344 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562 
สําหรับปีสิ4นสุด

วันที�   
31 ธันวาคม 

กิจการที�
ไดร้ับการ
ส่งเสริม  

กิจการที�
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม  
 

รวม  

กิจการที�
ไดร้ับการ
ส่งเสริม  

กิจการที�
ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 1,555,286 2,408,777 3,964,063 1,399,013 1,092,039 2,491,052 
ขายในประเทศ 123,506 71,971 195,477 119,367 559,546 678,913 
รวม 1,678,792 2,480,748 4,159,540 1,518,380 1,651,585 3,169,965 
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(ค) ยอดคงเหลือของสัญญา  
 

  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพยท์ี�เกิดจากสญัญา  หนี0 สินที�เกิดจากสญัญา 
  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
ณ  วนัที� 1 มกราคม   57,090  - (35,302)  - 
รับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี  195,477 413,361 -  261,678 
เงินรับล่วงหนา้  - - (113,613)  - 
โอนไปลกูหนี0การคา้  (188,361) (356,271) -  (296,980) 
การหกักลบ  (35,302) - 35,302  - 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

(2,883) - -  - 
ณ วนัที% 31 ธันวาคม  26,021 57,090 (113,613)  (35,302) 

 

(ง) สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา  
 

  งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2563  2562 
 (พนับาท) 

ณ  วนัที� 1 มกราคม   149,792 - 
เพิ�มขึ0น  56,371 182,804 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี  (56,466) (33,012) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  9,413 - 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม  159,110 149,792 

 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  275,218  245,029  179,488  194,067 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5 69,799  35,155  61,903  25,887 
ค่าสวสัดิการพนกังาน  11,525  10,603  13,234  10,172 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้  5,303  5,899  4,708  4,673 
ค่าฝึกอบรมพนกังาน  4,951  7,250  3,634  6,455 
โบนสัและเงินรางวลั  3,340  78,122  -  77,612 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้ 19 2,435  2,829  2,435  6,966 
รวม  372,571  384,887  265,402  325,832 

 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั0งกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื0นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 13 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 13 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี0ยงชีพนี0ไดจ้ดทะเบียนเป็น
กองทุนสาํรองเลี0ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดร้ับอนุญาต 
 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562 
  (พันบาท) 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน
ระหว่างทาํ 

 
(570,237) 

 
154,618 

 
(493,853) 

 
129,526 

วตัถุดิบและวสัดุสิ0นเปลืองใชไ้ป  2,482,938  1,507,422  1,876,791  1,260,267 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 25 372,571  384,887  265,402  325,832 
ค่าขนส่ง  317,591  314,665  234,676  309,789 
ค่าใชจ่้ายบุคคลภายนอก  123,398  67,244  979,711  361,251 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  131,621  135,345  90,723  98,002 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา 24 56,466  33,012  56,466  33,012 
ค่าสาธารณูปโภค  40,978  38,117  36,087  34,399 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที�ปรึกษา  22,421  15,212  10,367  7,820 
ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  20,344  21,861  15,115  17,887 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 8 1,080  (18,375)  1,080  (18,375) 
อื�น ๆ  115,105  52,357  112,881  31,459 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ ต้นทุนของ

สัญญา ต้นทุนในการจัดจําหน่าย และ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

3,114,276  2,706,365  3,185,446  2,590,869 

 

27 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินได้ที�รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน         
สาํหรับงวดปัจจุบนั   110,740  23,080  79,198  23,001 

  110,740  23,080  79,198  23,001 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี         
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว     (2,879)  1,398  (361)  4,080 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน  (411)  (25)  (290)  (32) 

รวมภาษีเงนิได้  107,449  24,453  78,547  27,049 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 
 งบการเงินรวม 

ภาษีเงินได้  

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) ภาษี

เงินได ้
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้
 (พันบาท) 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น         
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ

ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (427)  50 

 

(377) 

 

1,542  (308) 

 

1,234 

รวม (427)  50  (377)  1,542  (308)  1,234 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภาษีเงินได้  

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) ภาษี

เงินได ้
สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้
 (พนับาท) 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น          
กาํไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (427)  50 

 

(377) 

 

1,542  (308) 

 

1,234 

รวม (427)  50  (377)  1,542  (308)  1,234 

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

การกระทบยอดเพื�อ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หาอัตราภาษีที�แท้จริง 2563  2562  2563  2562 

 อตัรา
ภาษี 
(ร้อย
ละ) 

  
(พนับาท) 

 อตัรา
ภาษี 
(ร้อย
ละ) 

  
(พนับาท) 

 อตัรา
ภาษี 
(ร้อย
ละ) 

  
(พนับาท) 

 อตัรา
ภาษี 
(ร้อย
ละ) 

  
(พนับาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,096,580    643,927    926,271    627,543 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษี
เงินได ้ 20.00  219,316  20.00  128,785  20.00  185,254  20.00  125,509 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   9,807    3,702    12,200    6,376 
ค่าใชจ่้ายที�หกัไดเ้พิ�มทาง

ภาษี   (849)    (18,638)    (849)    (18,638) 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (5,014)    -    (5,014)    - 
กาํไรของกิจการที�ไดร้ับ

การส่งเสริมการลงทุนที�
ไดรั้บยกเวน้   (119,409)    (75,496)    (119,409)    (75,496) 

การใชข้าดทุนทางภาษีที�
เดิมไม่ไดบ้นัทึก   (17,518)    -    -    - 

ผลกระทบจากความ
แตกต่างของอตัราภาษี
สาํหรับกิจการใน
ต่างประเทศ   6,191    -    -    - 

อื�น ๆ   14,564    (13,900)    6,365    (10,702) 

รวม 9.77  107,449  3.80  24,453  8.48  78,547  4.31  27,049 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนี#สิน  สินทรัพย์  หนี#สิน 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
รวม 5,179  3,501  (39,171)  (37,674)  10,079  3,501  (1,268)  - 
การหกักลบรายการของภาษี (1,268)  -  1,268  -  (1,268)  -  1,268  - 

สินทรัพย์ (หนี#สิน) ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชี

สุทธิ  3,911  3,501  (37,903)  (37,674)  8,811  3,501  -  - 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 
  งบการเงินรวม 

    บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 ณ วนัที% 

1 มกราคม   
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 

 ผลต่าง 
จากอตัรา 

แลกเปลี�ยน  
ณ วนัที%  

31 ธันวาคม 

  (พนับาท) 
2563      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

สินคา้คงเหลือ  (ค่าเผื�อการลดมลูค่า
ของสินค้า) 1,014 256 - - 1,270 

หนี0 สินตามสญัญาเช่า 3 8 - - 11 
ประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,484 485 50 - 3,019 
ลกูหนี0 อื�น - 880 - - 880 
รวม 3,501 1,628 50 - 5,179 

      

หนี4สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,180) 539 - (961) (13,602) 
ค่าเช่าที�ดินจ่ายล่วงหนา้  (24,494) 712 - (1,787) (25,569) 
รวม (37,674) 1,251 - (2,748) (39,171) 

      
สุทธิ (34,173) 2,879 50 (2,748) (33,992) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

  งบการเงินรวม 

    บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 ณ วนัที% 

1 มกราคม   
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 

 ผลต่าง 
จากอตัรา 

แลกเปลี�ยน  
ณ วนัที%  

31 ธันวาคม 

  (พนับาท) 
      

2562     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

สินคา้คงเหลือ  (ค่าเผื�อการลดมลูค่า
ของสินค้า) 5,762 (4,748) - - 1,014 

หนี0 สินตามสญัญาเช่า - 3 - - 3 
ประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 

1,961 831 (308) 
 

- 2,484 
ประมาณการหนี0 สินจากการ

รับประกนัสินคา้ 166 (166) - 
 

- - 

รวม 7,889 (4,080) (308) - 3,501 

      

หนี4สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  (17,419) 2,000 - 2,239 (13,180) 
ค่าเช่าที�ดินจ่ายล่วงหนา้  (28,889) 682 - 3,713 (24,494) 

รวม (46,308) 2,682 - 5,952 (37,674) 

      

สุทธิ (38,419) (1,398) (308) 5,952 (34,173) 

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

      บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น    

ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี 

 
 

ณ วนัที% 

1 มกราคม   

ผลกระทบจาก
การ

เปลี�ยนแปลง
นโยบายการ

บญัชี 

 

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 

ผลต่าง 
จากอตัรา 

แลกเปลี�ยน  
ณ วนัที%  

31 ธันวาคม 

  (พนับาท) 

2563       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชี 

      

สินคา้คงเหลือ   
(ค่าเผื�อการลดมลูค่า
ของสินค้า) 1,014 - 256 - - 1,270 

หนี0 สินตามสญัญาเช่า 3 - 8 - - 11 
ประมาณการหนี0 สิน 

ไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์
พนกังาน 2,484 - 485 50 - 3,019 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั - 

 
4,666 - - 234 4,900 

ลกูหนี0 อื�น - - 880 - - 880 

รวม 3,501 4,666 1,629 50 234 10,080 

      

หนี4สินภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชี  

    

ที�ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ - - (1,268) - - (1,268) 

รวม - - (1,268) - - (1,268) 

      

สุทธิ 3,501 4,666 361 50 234 8,812 

      

      

      



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

      บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น    

ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี 

 
 

ณ วนัที% 

1 มกราคม   

ผลกระทบจาก
การ

เปลี�ยนแปลง
นโยบายการ

บญัชี 

 

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 

ผลต่าง 
จากอตัรา 

แลกเปลี�ยน  
ณ วนัที%  

31 ธันวาคม 

  (พนับาท) 

2562      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี 

       

สินคา้คงเหลือ   
(ค่าเผื�อการลดมลูค่า
ของสินค้า) 5,762 - (4,748) - - 1,014 

หนี0 สินตามสญัญาเช่า - - 3 - - 3 
ประมาณการหนี0 สิน

สาํหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

 

1,961 

 
 
 

- 831 (308) - 2,484 
ประมาณการหนี0 สิน

จากการรับประกนั
สินคา้ 166 

 
 

- (166) - - - 

รวม 7,889 - (4,080) (308) - 3,501 

        

สุทธิ 7,889 - (4,080) (308) - 3,501 

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

28 กาํไรต่อหุ้น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 

กาํไรที�เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญั 

สําหรับปีสิ4นสุดวันที� 31 ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 
กาํไรที%เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญัของบริษัท  

(ขั#นพื#นฐาน) 954,078 608,539 847,724 600,494 

     

จํานวนหุ้นสามัญที�ออกจําหน่ายแล้ว     
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที� 1 มกราคม 500,000 500,000 500,000 500,000 
หกั ผลกระทบจากหุน้ทุนซื0อคืน (23,000) (23,000) (23,000) (23,000) 

จํานวนหุ้นสามัญ (ขั#นพื#นฐาน) ณ วันที% 31 ธันวาคม 477,000 477,000 477,000 477,000 

        

กาํไรต่อหุ้น (ขั#นพื#นฐาน) (บาท) 2.00 1.28 1.78 1.26 

 

29 เงินปันผล  
 
ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปนี0  
 

 วนัที�อนุมติั 
กาํหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุ้น 

 
จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พนับาท) 
2563      
เงินปันผลประจาํปี 7 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 0.40  190,790 
เงินปันผลระหว่างกาล 13 สิงหาคม 2563 10 กนัยายน 2563 0.40  190,799 
      

2562      
เงินปันผลประจาํปี 8 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 0.50  238,487 
เงินปันผลระหว่างกาล 8 พฤศจิกายน 2562 4 ธนัวาคม 2562 0.25  119,245 
 

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

30 เครื%องมือทางการเงิน   
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี0 สินทางการเงินที�ว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ 
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเสี�ยงทางด้านการเงิน    
 
กรอบการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี�ยง
ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั0งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงซึ�งรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบาย
การบริหารความเสี� ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี� ยงจะรายงานการดํา เนินการดังกล่าวต่อ 
คณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ 

 
นโยบายการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มบริษทัจดัทาํขึ0นเพื�อระบุและวิเคราะห์ความเสี�ยงที�กลุ่มบริษทัเผชิญเพื�อกาํหนดระดบั
ความเสี�ยงที�เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความ
เสี�ยงไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหส้ะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทั  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั0นตอนในการบริหารเพื�อใหพ้นกังานทั0งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ที�ของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหาร
ความเสี�ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี�ยงให้สอดคลอ้งกับความเสี�ยงที�กลุ่มบริษทัเผชิญอยู ่
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํหน้าที�ในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเสี�ยงอยา่งสมํ�าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที�ไดต่้อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ค.1) ความเสี�ยงด้านเครดิต  
 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตเป็นความเสี�ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเครื�องมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา ซึ�งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลกูหนี0 ที�เป็นลกูคา้ของกลุ่มบริษทั 

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ค.1.1)  ลกูหนี0การคา้และสินทรัพยท์ี�เกิดจากสญัญา  
 

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัไดร้ับอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอื�นๆ ซึ�งอาจส่งผลต่อความเสี�ยงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซึ� งรวมถึง
ความเสี�ยงของการผดินดัชาํระซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศที�ลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่รายละเอียดการ
กระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 

 
กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นเครดิตของลูกหนี0การค้าดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่ายชาํระ
สูงสุดที� 365 วนั 

 
ตารางที�แสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ0น
สาํหรับลกูหนี0การคา้และสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา  
 

 

งบการเงินรวม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ลกูหนี0การคา้  

สินทรัพยที์�เกิด
จากสญัญา  
(ดูหมายเหตุ 

ข้อ24) 

 

มูลค่ารวม 
ตามบญัชี  

ค่าเผื�อผล
ขาดทุน 

ดา้นเครดิตที�
คาดว่าจะเกิดขึ0น

 
(พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 718,207  26,021  744,228 (7,480) 
เกินกาํหนดชาํระ       

นอ้ยกว่า 3 เดือน 225,355  -  225,355 - 
3 เดือน - 6 เดือน 2,077  -  2,077 - 
6 เดือน - 12 เดือน -  -  - - 
มากกว่า 12 เดือน 95,724  -  95,724 (95,037) 

รวม 1,041,363  26,021  1,067,384 (102,517) 

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที� 
คาดว่าจะเกิดขึ0น (95,037) 

 
(7,480)  (102,517) 

 

สุทธิ 946,326  18,541  964,867  

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ลกูหนี0การคา้  

สินทรัพยที์�เกิด
จากสญัญา  

(ดูหมายเหตุ 
ข้อ 24) 

 

มูลค่ารวม 
ตามบญัชี  

ค่าเผื�อผล
ขาดทุน 

ดา้นเครดิตที�
คาดว่าจะเกิดขึ0น

 
(พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 718,207  26,021  744,228 (7,480) 
เกินกาํหนดชาํระ       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 212,734  -  212,734 - 
3 เดือน - 6 เดือน 405  -  405 - 
6 เดือน - 12 เดือน -  -  - - 
มากกว่า 12 เดือน 687  -  687 - 

รวม 932,033  26,021  958,054 (7,480) 

หัก ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที� 
คาดว่าจะเกิดขึ0น - 

 
(7,480)  (7,480) 

 

สุทธิ 932,033  18,541  950,574  

 
อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตที�เกิดขึ0นจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่านี0 คูณ
กบัสเกลแฟคเตอร์เพื�อสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดที�เก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัที�มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทีุ�คาดการณ์ไวข้องลกูหนี0   

 

ลูกหนี4การค้า งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 (พนับาท) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 554,640  532,632 
เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 36  - 
3 - 6 เดือน 61,869  60,337 
6 - 12 เดือน 2,458  589 
มากกว่า 12 เดือน 103,002  10,351 

 722,005  603,909 
หัก ค่าเผื�อหนี0สงสยัจะสูญ  (95,455)  - 

สุทธิ 626,550  603,909 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั0งแต่ 21 วนั ถึง 60 วนั 
 

รายการเคลื�อนไหวของค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาด

ว่าจะเกดิขึ4นของลูกหนี4การค้าและสินทรัพย์ที�เกดิจาก

สัญญา 

 

งบการเงินรวม 

  

งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ (พนับาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  3(ก.2) 95,455  - 
เพิ�มขึ0น  7,480  - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน  (418)  - 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2563  102,517  - 

 
 (ค.1.2) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
  

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที�เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจาํกัด
เนื�องจากคู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินซึ�งกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเสี�ยงดา้นเครดิตตํ�า 

 
(ค.2) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเสี�ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�ผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื�อใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด  

  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ตารางต่อไปนี0แสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี0 สินทางการเงิน ณ วนัที�รายงาน โดยจาํนวน
เงินเป็นจาํนวนขั0นตน้ซึ�งไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบี0ยตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา  

 
 งบการเงินรวม 

   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 
ปีหรือ

นอ้ยกวา่ 

 มากกว่า 1 
ปี แต่ไม่
เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 
ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี  

มากกว่า 5 
ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี4สินทางการเงินที�ไม่ใช่

อนุพนัธ์ 

           

เจา้หนี0 การคา้  1,665,960  1,665,960  -  -  - 1,665,960 
หนี0 สินตามสญัญาเช่า 5,981 2,571 1,565 2,072 - 6,208 
 1,671,941 1,668,531 1,565 2,072 - 1,672,168 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 
ปีหรือ

นอ้ยกวา่ 

 มากกว่า 1 
ปี แต่ไม่
เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 
ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี  

มากกว่า 5 
ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี4สินทางการเงินที�ไม่ใช่

อนุพนัธ์            
เจา้หนี0 การคา้  1,536,646  1,536,646  -  -  -  1,536,646 
เงินกู้ยมืแก่กิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั 80,000  80,000  -  -  -  80,000 

หนี0 สินตามสญัญาเช่า 5,634  2,224  1,565  2,072  -  5,861 
 1,622,280  1,618,870  1,565  2,072  -  1,622,507 

 

 (ค.3) ความเสี�ยงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี�ยงจากธุรกิจปกติซึ� งมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี0ยในตลาดและอตัรา
แลกเปลี�ยนและจากภาระผกูพนัตามสัญญาที�ไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์
เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ค.3.1) ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื0อและการขายที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ  
 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงจากเงินตรา

ต่างประเทศ  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 

 
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 
 

เงินหยวน 

 
 

เงินบาท 

  
 

รวม 

 
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 
 

เงินหยวน 

 
 

เงินบาท 

  
 

รวม 

 (พันบาท( 
เงินสดและรายการเทยีบเท่า 26,771 - 119,441 146,212 37,495 - 55,515 93,010 
ลกูหนี0การคา้และลกูหนี0อื�น - - 122,869 122,869 - - 132,338 132,338 
หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย - - (5,981) (5,981) - - (3,228) (3,228) 
เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื�น (17,748) (4,140) (75,943) (97,561) (6,157) (3,970) (97,811) (107,938) 

ยอดความเสี%ยงคงเหลือสุทธิ 9,293 (4,140) 160,386 165,539 31,338 (3,970) 86,814 114,182 

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงจากเงินตรา

ต่างประเทศ  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 

 
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 
 

เงินหยวน 

 
 

เงินบาท 

  
 

รวม 

 
เงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 
 

เงินหยวน 

 
 

เงินบาท 

  
 

รวม 

 (พันบาท( 
เงินสดและรายการเทยีบเท่า 26,771 - 119,441 146,212 37,495 - 55,515 93,010 
ลกูหนี0การคา้และลกูหนี0อื�น - - 122,869 122,869 - - 132,338 132,338 
หนี0 สินที�มีภาระดอกเบี0ย - - (85,634) (85,634) - - (2,541) (2,541) 
เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื�น (17,748) (4,140) (75,943) (97,561) (6,157) (3,970) (97,811) (107,938) 

ยอดความเสี%ยงคงเหลือสุทธิ 9,293 (4,140) 80,733 85,886 31,338 (3,970) 87,501 114,869 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที�เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา, เงินหยวน และ เงินบาท 
ที�มีต่อเงินสกุลอื�น ๆ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ที�ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครื�องมือทางการเงินในสกุล
เงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเงินตามที�แสดงไว้
ดา้นล่าง การวิเคราะห์ขา้งตน้ตั0งอยู่บนขอ้สมมติที�ว่าตวัแปรอื�นโดยเฉพาะอตัราดอกเบี0ยเป็นอตัราคงที� และไม่
คาํนึงถึงผลกระทบที�มีต่อยอดขายและยอดซื0อที�คาดการณ์ไว ้ 

 

  งบการเงินรวม 

 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

  
กาํไรหรือขาดทุน 

 อตัราการเปลี�ยนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  10 929  (929) 
เงินหยวน 10 (414) 414 
เงินบาท 10 16,039 (16,039) 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

  
กาํไรหรือขาดทุน 

 อตัราการเปลี�ยนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  10 929  (929) 
เงินหยวน 10 (414) 414 
เงินบาท 10 8,073 (8,073) 

 
(ค.3.2) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี0ย  

 
ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี0 ยเป็นความเสี� ยงที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบี0 ยตลาดซึ� ง 
ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนื�องจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี0ยคงที� 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี0ยโดยหลกัมาจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

31 การบริหารจัดการทุน   
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษาความเชื�อมั�นของนกัลงทุน เจา้หนี0และตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ�งกลุ่มบริษทั
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ� งไม่รวมส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ
ควบคุม อีกทั0งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั   

 

32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการที%ไม่เกี%ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      

อาคารและสิ�งปลกูสร้างอื�น 8,175 12,889 8,175 12,889 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 835 479 835 479 

รวม 9,010 13,368 9,010 13,368 

     

ภาระผกูพนัอื�น ๆ     

สญัญาที�ยกเลิกไม่ได ้ - 5,595 - 3,875 
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซื0อสินคา้และวสัดุที�ยงั

ไม่ไดใ้ช ้ 123,713 
 

93,145 123,713 
 

93,145 
คาํสั�งซื0อที�ผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 7,317 18,242 7,317 18,242 
หนงัสือคํ0าประกนัจากธนาคาร 1,071,565 979,253 1,071,565 979,253 
สญัญาอื�น ๆ  7,446 16,298 7,446 917 
รวม 1,275,041 1,112,533 1,275,041 1,095,432 

 
สัญญาว่าจ้างตัวแทนหางาน 
 
ณ วนัที� 1 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาขอ้ตกลงการหางานกบับริษทั Creation Import Distribution Inc. โดยบริษทั
ดงักล่าวจะเขา้มาเป็นตวัแทนของบริษทัในการเจรจากบัลกูคา้ใหม่กบับริษทั โดยสญัญาดงักล่าวมีอตัราค่าบริการตามเงื�อนไข
ที�ระบุในสญัญา มีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี ทั0งนี0 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งมิไดแ้จง้บอกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ให้ถือว่าขอ้กาํหนดนี0ขยายเวลาออกไป 
 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที%รายงาน  
 
การอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
สาํหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั0งสิ0น 477.00 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัไดจ่้าย 
เงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จาํนวนเงิน 190.80 ลา้นบาท ดงันั0นบริษทัจะจ่ายเงินปันผลเพิ�มเติมใน
อตัราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 286.20 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลจะถูกเสนอต่อที�ประชุมสามญัประจาํปีของ 
ผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติัในเดือนเมษายน 2564  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

34 งบการเงินในสกุลเงินที%ใช้ในการดําเนินงานแบบย่อ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 แสดงในสกุลเงินเยนญี�ปุ่น ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน เนื�องจากรายการหลกัในการซื0อขายสินคา้
ของบริษทัเป็นสกุลเงินเยนญี�ปุ่น โดยแสดงรายการดงันี0  

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

งบแสดงฐานะการเงิน 2563  2562  2563  2562 

 (พันเยน) 
สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,318,650   1,738,391  612,866  710,875 
ลกูหนี0 การคา้และลกูหนี0 อื�น 4,849,177  3,788,665  6,204,789  3,980,150 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานที�ถึง 

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 24,934 
  

22,711 
 

24,934 
  

22,711 
สินคา้คงเหลือ 8,335,643  7,024,667  7,519,316  7,147,672 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,528,404  12,574,434  14,361,905  11,861,408 

        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  952,454  952,454 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  1,499,600  1,585,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 274,576  275,718  274,576  275,718 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  4,937,441  4,743,612  3,118,531  2,889,681 
ค่าเช่าค่าที�ดินจ่ายล่วงหนา้ -  447,649  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 460,860  -  19,441  - 
ค่าความนิยม 74,523  74,523  -  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 37,984  37,068  26,215  21,785 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,636  12,858  30,716  12,858 
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา 554,629  550,150  554,629  550,150 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 8,734  2,100  121  127 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,362,383  6,143,678  6,476,283  6,287,773 

รวมสินทรัพย์ 20,890,787  18,718,112  20,838,188  18,149,181 

        
        



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

งบแสดงฐานะการเงิน 2563  2562  2563  2562 

 (พันเยน) 
หนี#สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น        

หนี4สินหมุนเวียน        

เจา้หนี0 การคา้และเจา้หนี0 อื�น 6,850,131 6,798,170  7,246,401  6,457,570 
ส่วนของหนี0 สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนด        

ชาํระภายในหนึ�งปี (2562: ส่วนของหนี.สิน        
ตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภาย        
ในหนึ�งปี) 7,721         3,270   7,176  1,989 

เงินกู้ยมืระยะสั0นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  271,662  - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 253,927  277  166,706  - 

รวมหนี#สินหมุนเวียน 7,111,779  6,801,717  7,691,945  6,459,559 

        

หนี4สินไม่หมนุเวียน        

หนี0 สินตามสญัญาเช่า (2562: หนี.สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน) 12,588  8,275  11,956  7,099 

หนี0 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 128,711 134,740  -  - 
ประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ        
   ผลประโยชน์พนกังาน 87,173 85,033  87,173  85,033 
ประมาณการหนี0 สินจากการรับประกนัสินคา้ 166,754 271,031  159,717  268,032 

รวมหนี#สินไม่หมุนเวียน 395,226 499,079  258,846  360,164 

รวมหนี#สิน 7,507,005 7,300,796  7,950,791  6,819,723 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

งบแสดงฐานะการเงิน 2563  2562  2563  2562 

 (พันเยน) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ทุนเรือนหุน้        
ทุนจดทะเบียน 1,269,343  1,330,549  1,269,343  1,330,549 

ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 1,269,343  1,330,549  1,269,343  1,330,549 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 371,008  371,008  371,008  371,008 
ส่วนตํ�ามูลค่าหุน้ทุนซื0อคืน -  (464,627)  -  (464,627) 
กาํไรสะสม        
   จดัสรรแลว้        
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 153,579  153,579  153,579  153,579 
      สาํรองหุน้ทุนซื0อคืน -  976,223  -  976,223 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,979,085  9,411,277  11,093,467  9,938,949 
หุน้ทุนซื0อคืน -  (976,223)  -  (976,223) 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 270,042  395,154  -  - 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13,043,057  11,196,940  12,887,397  11,329,458 
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 340,725  220,376  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,383,782  11,417,316  12,887,397  11,329,458 

รวมหนี#สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,890,787  18,718,112  20,838,188  18,149,181 

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
สาํหรับปีสิ0นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม  
สาํหรับปีสิ0นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563  2562  2563  2562 

 (พันเยน) 
รายได้      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 13,818,747 9,222,291  13,503,368 8,765,240 

รายไดต้ามสญัญา 670,052 2,388,113  670,052 2,388,113 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ - 30,377  - 12,786 

รายไดอื้�น 109,319 171,387 105,479 174,831 

รวมรายได้ 14,598,118 11,812,168  14,278,899  11,340,970 

ค่าใช้จ่าย     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 8,710,910 5,498,912  9,198,025  5,360,651 

ตน้ทุนงานตามสญัญา 328,436 2,055,814  328,436  2,055,814 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 702,663 1,057,207  702,663  1,057,207 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 889,036 900,068  626,395  635,400 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 162,216 -  177,881  - 

รวมค่าใช้จ่าย 10,793,261 9,512,001  11,033,400  9,109,072 

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 3,804,857 2,300,167  3,245,499  2,231,898 

ตน้ทุนทางการเงิน 88,376 26,710  92,230  18,503 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,716,481 2,273,457  3,153,269 2,213,395 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 365,596 87,435  267,705 96,539 

กาํไรสําหรับปี 3,350,885 2,186,022  2,885,564  2,116,856 

     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%น     

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร 

หรือขาดทุนในภายหลัง     
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า 

งบการเงิน (125,112) 120,931 - - 

รวมรายการที%อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน 

กาํไรขาดทุนในภายหลงั (125,112) 120,931 - - 

     

     



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
สาํหรับปีสิ0นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม  
สาํหรับปีสิ0นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563  2562  2563  2562 

 (พันเยน) 
รายการที%จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร 

หรือขาดทุนในภายหลงั     
ผลกาํไร (ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว ้ (1,452) 5,335 (1,452) 5,335 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 170 (1,067) 170 (1,067) 
รวมรายการที%จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน  

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,282) 4,268 (1,282) 4,268 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสําหรับปี - สุทธิ 

จากภาษ ี (126,394) 125,199 (1,282) 4,268 

     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,229,491 2,311,221 2,884,282  2,121,124 

      

การแบ่งปันกาํไร      

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 3,230,536 2,148,318  2,885,564 2,116,856 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 120,349 37,704  - - 

กาํไรสําหรับปี 3,350,885 2,186,022 2,885,564 2,116,856 

     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 3,113,457 2,273,517 2,884,282  2,121,124 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ 

ควบคุม 116,034 37,704 - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,229,491 2,311,221 2,884,282  2,121,124 

     

กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน (เยน)  6.53 4.77 6.05 4.44 

 
 



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

35 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการนําเสนองบการเงิน 
ปี 2563 ดงันี0  
 

  งบการเงินรวม 

  2562 

  ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่ 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ลกูหนี0 การคา้และลกูหนี0 อื�น  1,181,356  (303,184)  878,172 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานที�ถึง       
   กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  -  6,755  6,755 
สินคา้คงเหลือ  1,912,648  153,392  2,066,040 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน  81,255  (6,755) 74,500 
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา  -  149,792 149,792 
      
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  3,300,344  (675,039) 2,625,035 
รายไดต้ามสญัญา  -  675,039 675,039 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  2,150,249  (586,743) 1,563,506 
ตน้ทุนงานตามสญัญา  -    586,743 586,743 

    -   

 
  



บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตลี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2563 
 

 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562 

  ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่ 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ลกูหนี0 การคา้และลกูหนี0 อื�น  1,386,883  (303,184)  1,083,699 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานที�ถึง       
   กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  -  6,755  6,755 
สินคา้คงเหลือ  1,792,748  153,392  1,946,140 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน  81,255  (6,755)  74,500 
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา  -  149,792 149,792 
      
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  3,169,965       (675,039) 2,494,926 
รายไดต้ามสญัญา  -  675,039 675,039 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  2,109,845  (586,743) 1,523,102 
ตน้ทุนงานตามสญัญา  -      586,743 586,743 

    -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่นี0 เนื�องจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
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