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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 ในปี 2562 บริษทัท ำก  ำไรไดก้ว่ำ 600 ลำ้นบำทเพิ่มข้ึนเกือบ 50%  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  บริษทั
ส่งออกทัว่ไปไดรั้บผลกระทบจำกค่ำเงินบำทท่ีแข็ง ซ่ึงเอ็มซีเอสก็เช่นเดียวกนั ส ำหรับสถำนกำรณ์น้ี เรำคิดว่ำเรำ
สำมำรถท ำก  ำไรไดดี้มำกกว่ำที่เรำคำดไว ้ เป็นเวลำมำกกว่ำ 3 ปีหลงัจำกบริษทัมีกำรเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหำรและ
กรรมกำรบำงส่วน ซ่ึงปัจจุบนับริษทัสำมำรถกลบัมำยนืไดอ้ีกคร้ัง  เรำตอ้งขอขอบคุณพนักงำนของเรำส ำหรับควำม
เช่ือมัน่ในช่วงเวลำท่ียำกล ำบำก รวมถึงขอขอบคุณกรรมกำรอิสระชุดใหม่ที่เขำ้มำร่วมกนัท ำงำน  
 
 ในปี 2562 บริษทัไดส่้งมอบโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรผูโ้ดยสำรแห่งใหม่และรับรู้รำยไดท้ั้งหมดแลว้ 
ซ่ึงถือว่ำเป็นประสบกำรณ์ท่ีเรำไม่ไดมี้โอกำสบ่อย ๆ และโครงกำรน้ีถือเป็นหน่ึงในนั้น อยำ่งนอ้ยในโอกำสขำ้งหน้ำ
หำกผูถ้ือหุน้ไดผ้่ำนไปที่อำคำรผูโ้ดยสำร Phase 2  จะเป็นส่ิงใหร้ะลึกไดว้่ำท่ำนไดล้งทุนกบัสถำนท่ีแห่งน้ี 
 
 เกี่ยวกบัรำยงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตลอด 1 ปีที่ผ่ำนมำตำมควำมตอ้งกำรของผูถ้ือหุ้น   ปัจจุบนับริษทั
ไดรั้บงำนจ ำนวนมำกจนถึงตน้ปี 2565  ซ่ึงในจ ำนวนน้ีรวม 2 โครงกำรที่มีช่ือเสียงที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ นที่คำดว่ำจะ
แลว้เสร็จในปี 2566  ซ่ึงต่อไปหำกผูถ้ือหุน้ไดเ้ดินทำงไปที่ประเทศญ่ีปุ่ น จะท ำใหพู้ดไดว้่ำบริษทัท่ีคุณลงทุนอยู่นั้นมี
ส่วนในกำรผลิตโครงสร้ำงใหก้บัอำคำรพำณิชยท์ี่สูงที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น  
 
 ปัจจุบัน เรำยงัคงหำงำนบำงส่วนของปี 2565 ไปถึงปี 2567 โดยคำดว่ำจะมีข้อสรุปในปลำยปีน้ี  
บริษทัเช่ือว่ำ  หำกเรำสำมำรถผลิตงำนที่มีควำมซับซ้อนในปี 2564 และ 2565 ได ้กจ็ะไม่มีใครสำมำรถพูดไดว้่ำ 
"โครงกำรขนำดใหญ่น้ียงัเร็วเกินไปท่ี MCS จะจดักำรได"้ อีกต่อไป 
 
 หลงัจำกท่ีบริษทั ไดต้ั้ง M.C.S-JAPAN เพื่อเป็นศูนยบ์ริกำรส ำหรับงำนของบริษทัจำกประเทศไทย
และ Xiamen บริษทัไม่เพียงแค่ใชส้ถำนที่ดงักล่ำวเป็นศูนยก์ลำงเขียนแบบส ำหรับกลุ่มบริษทัของเรำ แต่บริษทัได้
เพิ่มศกัยภำพของ M.C.S-JAPAN เพื่อเป็นโรงงำนส ำหรับกำรผลิตร่วมกนักบัอีก 2 โรงงำน ซ่ึงในอนำคต 1-2 ปีจะ
สำมำรถเพิ่มก  ำไรใหก้บัเรำได ้
 
 ส ำหรับโรงงำนที่ Xiamen  ในปัจจุบนัสำมำรถผลิตช้ินงำนท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน และ ณ ปัจจุบนั
ไดรั้บงำนไวจ้นถึงปี 2564 แลว้ 
 
 บริษัทคำดหวังว่ำในปีต่อๆไปทุกๆอย่ำงจะค่อยดีข้ึน  ในปี 2559 บริษัทเคยท ำก  ำไรได้มำกกว่ำ                             
หน่ึงพนัลำ้นบำท ซ่ึงผมอยำกเห็นอีกคร้ังในปี 2564  ซ่ึงจะเป็นส่ิงชดเชยทีผ่มไม่สำมำรถเกษียณอำยตุำมทีไ่ดต้ั้งใจไว ้
 
 เกี่ยวกบัเร่ืองกำรสืบทอดต ำแหน่งที่ทุกท่ำนถำมถึงอย่ำงมำก แผนที่บริษทัวำงไวย้งัคงด ำเนินกำรไป
ตำมก ำหนด และคณะกรรมกำรอิสระของเรำจะเป็นผูค้ดัเลือกและตดัสินใจเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีตำมท่ีไดก้  ำหนดไว ้
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 ที่ผ่ำนมำ เป็นเร่ืองยำกที่จะรับมือกบักำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งกระทนัหนัในบริษทั แต่มนัก็เป็นส่ิงดีท่ีท  ำ
ใหบ้ริษทัไดเ้รียนรู้และปรับปรุงขอ้บกพร่องของตวัเอง เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์แบบนั้นข้ึนมำอีก ซ่ึงผมเช่ือว่ำ
ปัจจุบนับริษทัมีควำมแขง็แกร่งมำกกว่ำปี 2559 แลว้ 
 
 ในทำ้ยท่ีสุดน้ี  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัเป็นผลมำจำกควำมแข็งแกร่งของทีมพนักงำนเรำ ค  ำแนะน ำ
จำกกรรมกำรชุดใหม่และควำมเช่ือมัน่จำกผูถ้ือหุน้  และทำงบริษทัขอถือโอกำสน้ีขอบคุณอีกคร้ัง 
 

 
 
 

 
ดร.ไนยวน  ชิ  

ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  
                      7 มกรำคม  2563 
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จดุเด่นในปี 2562 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เพิ่มข้ึน 2.00% 

ลดลง 4.83% 

เพิ่มข้ึน 45.96% 
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คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ดร.ไนยวน ชิ  
อาย ุ67 ปี 

 ผูก้่อตั้ง 
 ประธำนกรรมกำร 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2548 
 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งล่ำสุด 1 มกรำคม 2562 
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 

 

1. ลกัษณะกำรเป็นกรรมกำร  เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งเม่ือปี  2548 
 ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งมำทั้งหมด   4  วำระ 

2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 

 จ ำนวน     5,000,000   หุน้     คิดเป็น   1   %        

3. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 

 ไม่มี 

4. กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2562 

 ไม่มี   

5. วุฒิกำรศึกษำ / ประวติักำรอบรม  ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่  25  ปี 2547 

6. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 
5 ปี ยอ้นหลงั 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2548 – 2560 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2553 – ปัจจุบนั 
กรรมกำร 
บริษทั ทำนำกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั 

 ปี 2561 – ปัจจุบนั 
กรรมกำร 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
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นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ 
อายุ 52 ปี 
 กรรมกำร 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 3 เมษำยน 2561  
 ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผนและโครงกำรก่อสร้ำง   

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 1 มกรำคม 2562 
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมร่วมกบั นำยพรชยั  พิศำลอนุกูลกิจ  

หรือ นำงสำววรรณำ พลแกว้ 
 

1. ลกัษณะกำรเป็นกรรมกำร  เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งเม่ือปี 2550 
 ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งมำทั้งหมด  3 วำระ 

2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 

 จ ำนวน   10,000    หุน้    หรือ   0.002  %       

3. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 

              ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 

 ไม่มี       

4. กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2562 

 ไม่มี 

5. วุฒิกำรศึกษำ/ ประวติักำรฝึกอบรม 
 

 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ  
        สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล วิทยำเขตเทเวศร์ 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                             

รุ่นที่ 70 ปี 2551 

6. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 
5 ปี ยอ้นหลงั 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2557 – 2561 

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2553 
กรรมกำร 
บริษทั ทำนำกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั 
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นายพรชัย พิศาลอนุกูลกิจ 
อาย ุ50 ปี  

 กรรมกำร 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 3 เมษำยน 2561 

 ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 1 มกรำคม 2562 

 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม ร่วมกบั นำยไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์ 
หรือ นำงสำววรรณำ พลแกว้ 
 

1. ลกัษณะกำรเป็นกรรมกำร  เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งเม่ือ ปี 2548 
 ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งมำทั้งหมด   3  วำระ 

2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 จ ำนวน 79,900 หุน้ หรือ 0.016% 

3. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 ไม่มี 

4. กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2562 

 ถือหุน้เพิ่มจ ำนวน 79,900 หุน้ 

5. วุฒิกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์    
สำขำเทคโนโลยอีุตสำหกรรมโครงสร้ำง  
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ   

 ปริญญำโท  สำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรม 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ   

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                               
รุ่นที่ 42 ปี 2548 

6. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 
5 ปี ยอ้นหลงั 

 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2548 – 2561 

รองผูก้รรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2553 – ปัจจุบนั 
กรรมกำร 
บริษทั ทำนำกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั 
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นางสาววรรณา พลแก้ว 

อาย ุ43 ปี 
 กรรมกำร  
 ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำดและประกนัคุณภำพ  
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม ร่วมกบั นำยไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์ 

หรือ นำยพรชยั พิศำลอนุกูลกิจ  
 
 
 

1. ลกัษณะกำรเป็นกรรมกำร  เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งเม่ือเดือนพฤศจิกำยน ปี 2561 
2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 

ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 
 จ ำนวน 10,500 หุน้ หรือ 0.0021% 

3. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 

        ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 ไม่มี 

4. กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั
ใน ปี 2562 

 ไม่มี 

5. วุฒิกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำคอมพิวเตอร์                    
มหำวิทยำลยัรังสิต 

 Futaba Collage of  Foreign Languages : JAPAN 
(หลกัสูตรภำษำญ่ีปุ่ น) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 156 ปี 2562 

6. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 
5 ปี ยอ้นหลงั 

 

บริษทัในกลุ่ม MCS 
 ปี 2560 – 2561 

ผูช่้วยรองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยประสำนงำนต่ำงประเทศ 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2561 – ปัจจุบนั 
กรรมกำร 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
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พลเอกฐิติวัจน์ ก าลังเอก 
อาย ุ62 ปี 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 8 เมษำยน 2562 
 กรรมกำรอิสระ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2559 
 

1. ลกัษณะกำรเป็นกรรมกำร  เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งเม่ือปี 2559 
 ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งทั้งหมด 1 วำระ 

2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั                   
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 

 จ ำนวน 0 หุน้ 

3. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 ไม่มี 

4. กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2562 

 ไม่มี  

5. วุฒิกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  ปริญญำตรีวิทยำศำสตรบณัฑิต                                                       
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกลำ้ 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 134 ปี 2560 
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นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 
อาย ุ59 ปี  
 กรรมกำรตรวจสอบ 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 8 เมษำยน 2562 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 26 กุมภำพนัธ์ 2561 
 

1. ลกัษณะกำรเป็นกรรมกำร  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือ ปี 2553 
 ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งมำ  4 วำระ 

2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัท่ี  30 ธันวำคม 2562  

 จ ำนวน 0 หุน้ 

3. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 

         ณ 30 ธันวำคม2562 

 ไม่มี 

4. กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั   
ในปี 2562 

 ไม่มี 

5. วุฒิกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกจิ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 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. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ            
5 ปี ยอ้นหลงั 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ปี 2550 – ปัจจุบนั 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2560 – ปัจจุบนั 
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษทั แมคคำเล กรุ๊พ จ ำกดั (มหำชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 

 ปี 2545 – ปัจจุบนั  
กรรมกำรผูจ้ดักำร  

        บริษทั พระอำทิตยก์ำรสอบบญัชี จ  ำกดั 
 ปี 2552 – ปัจจุบนั 

กรรมกำรอิสระ  
บริษทั ดีวีเอ็มวีเอส จ ำกดั 
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นายสุพจน์ แก้วมณี 
อาย ุ60 ปี 
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 8 เมษำยน 2562 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 26 กุมภำพนัธ์ 2561 
 

1. ลกัษณะกำรเป็นกรรมกำร 
 

 เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือปี 2561 
 ปัจจุบนัด ำรงรงต ำแหน่งมำ 1 วำระ 

2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัท่ี  30 ธันวำคม 2562 

 จ ำนวน 0 หุน้ 

3. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 

 ไม่มี 

4. กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั   
ในปี 2562 

 ไม่มี  

5. วุฒิกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 นิติศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นท่ี 107 ปี 2557 

6. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
ในระยะเวลำ 5 ปี ยอ้นหลงั 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ปี 2556 – ปัจจุบนั 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก  ำหนดค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษทั แอลดีซี เด็นทลั จ  ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก  ำหนดค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษทั สำล่ี พร้ินทต้ิ์ง จ  ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2560 – ปัจจุบนั 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก  ำหนดค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2562 – ปัจจุบนั 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษทั สหโมเสคอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 

 ปี 2536 – 2562 
ประธำนกรรมกำร 
บริษทั ทศธรรม จ ำกดั 
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นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์  
อาย ุ67 ปี 
 กรรมกำรอิสระ  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 26 กุมภำพนัธ์ 2561 
 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 26 กุมภำพนัธ์ 2561 
 

1. ลกัษณะกำรเป็นกรรมกำร  เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งเม่ือปี 2561 
2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 

ณ วนัท่ี  30 ธนัวำคม 2562 
 จ ำนวน 0 หุน้ 

3. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 ไม่มี 

4. กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2562 

 ไม่มี  

5. วุฒิกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  รัฐศำสตร์บณัฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต (บริหำรรัฐกิจ)  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร ภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)                   
รุ่นที่ 19 วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2549-2550 

 หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP)                                     
รุ่นที่ 148 ปี 2561 
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นายทริเนโอะ  คาคูตะ 
อาย ุ58 ปี  
 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 

วนัทีไ่ดรั้บแต่งตั้ง 1 ตุลำคม 2541 
 
 
 

1. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั              
ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 จ ำนวน 0 หุน้ 

2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
     (คู่สมรส) 
     ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 ไม่มี 

3. กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2562 

 ไม่มี 

4. วุฒิกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม  ปริญญำตรี สำขำศิลปะ ประติมำกรรม 
Kyoto Seika University (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
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นางสาวมัธวรรณศ์  ศรีศักดา 
อาย ุ45 ปี 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2552 
 รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรดำ้นกำรเงิน 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  7 กุมภำพนัธ์ 2562 
 

1. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 จ ำนวน 33,000 หุน้ หรือ 0.0066% 

2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส)  
ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 ไม่มี 

3. กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั
ในปี 2562 

 ไม่มี 

4. วุฒิกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัรังสิต 

5. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะเวลำ 
5 ปี ยอ้นหลงั 

 

บริษัทในกลุ่ม MCS 
 ปี 2552 – ปัจจุบนั 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2561 – ปัจจุบนั 
กรรมกำร 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
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นางสาวกัญชลิกา  แสงปริญญา 
อาย ุ42 ปี  
 เลขำนุกำรบริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2552 
 
 
 

1. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
    ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 จ ำนวน 67,500 หุน้ หรือ 0.014% 

2. สัดส่วนในกำรถือหุน้ในบริษทั 
(คู่สมรส) 
ณ วนัที่ 30 ธนัวำคม 2562 

 ไม่มี 

3. กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุน้ในบริษทั 
ในปี 2562 

 ไม่มี 

4. วุฒิกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  ปริญญำตรี สำขำกำรจดักำรสำรสนเทศคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลยัเซนตจ์อห์น 

 ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต                                                  

   สำขำกำรจดักำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
มหำวิทยำลยัเซนตจ์อห์น 

 หลกัสูตรภำษำญ่ีปุ่ น TOYO Language School 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสูตร Company Secretary Program ปี 2553 
สถำบนัคณะกรรมกำรบริษทัแห่งประเทศไทย 

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

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนใน
ระยะเวลำ 5 ปี ยอ้นหลงั 
 

บริษัทในกลุ่ม MCS 
 ปี 2548 – 2551  

เลขำนุกำรประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2552 – ถึงปัจจุบนั 
เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
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ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ                                                    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
  (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 

รายการ หน่วย 2562 2561 2560 

สินทรัพย์รวม ลำ้นบำท 4,941.59 3,767.72 3,482.94 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว ลำ้นบำท 500.00 500.00 500.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลำ้นบำท 3,034.77 3,004.93 2,561.99 

รายได้ ลำ้นบำท 3,223.65 3,173.26 3,067.63 

ค่าใช้จ่าย ลำ้นบำท 2,596.11 2,698.93 2,435.13 

ก าไรสุทธิหลังหักภาษี ลำ้นบำท 600.49 451.12 539.43 

ก าไรต่อหุ้น บำท 1.26 0.99 1.16 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี บำท 6.07 6.01 5.12 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บำท 1.00 1.00 1.00 

เงินปันผลต่อหุ้น บำท 0.65 0.50 0.60 

อัตราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ ร้อยละ 51.63 52.87 51.28 
 
 

                                                    (งบการเงนิรวม ) 
รายการ หน่วย 2562 2561 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์รวม ลำ้นบำท 5,096.49 4,033.82 3,840.63 

หน้ีสินรวม ลำ้นบำท 2,041.32 1,064.38 1,245.16 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลำ้นบำท 3,055.17 2,969.44 2,595.46 

รายได้จากการขายและให้บริการ ลำ้นบำท 3,300.34 3,248.26 3,103.85 

รายได้รวม ลำ้นบำท 3,357.88 3,292.05 3,158.36 

ค่าใช้จ่าย ลำ้นบำท 2,713.95 2,851.84 2,585.63 

ก าไรข้ันต้น ลำ้นบำท 1,150.09 1,083.88 1,344.70 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่ ลำ้นบำท 608.54 416.93 474.65 
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ข้อมลูทัว่ไป  
 
ช่ือบริษทั   บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั ( มหำชน )   
ประเภทธุรกิจ   ผลิตและติดตั้งผลิตภณัฑโ์ครงสร้ำงเหลก็ ( Steel Structure )  
เลขทะเบียนบริษทั  0107548000048 
ทุนจดทะเบียน   500,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั  500,000,000 หุน้  
   มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท ( ช ำระเตม็จ ำนวน ) 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานและโรงงานของบริษัท เลขที่ 70 หมู่ 2 ต  ำบลชำ้งใหญ่ อ  ำเภอบำงไทร  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13290 
โทรศพัท ์ 035-372961-6 
โทรสำร   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 ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั    
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

 
 
 

ข) ผู้สอบบญัชี  
นำงสำววนันิสำ งำมบวัทอง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 6838 
ผูส้อบบญัชีที่รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน กลต. 
บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ  จ  ำกดั 
178 อำคำรธรรมนิติ ชั้น 6-7  ซอยเพิ่มทรัพย ์(ประชำช่ืน 20)   
 ถนนประชำช่ืน แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์+66 (0) 2596-0500 ต่อ 327, +66 (0) 2596-0596 
โทรสำร +66(0) 2586-0301 

 
 
 

ค) ที่ปรึกษากฎหมาย   
บริษทั กฎหมำยปำระมี  จ ำกดั 
511/4 ถนนประชำอุทิศ 117/1  แขวงทุ่งครุ   เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหำนคร  10140 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 28159523 
 

ง) ที่ปรึกษาด้านการเงิน 
-ไม่มี- 

 
จ) สถาบันการเงินที่ตดิต่อเป็นประจ า 

บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ – สำขำส ำนกังำนใหญ่สีลม 
บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ – สำขำประตูน ้ำพระอินทร์ 
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  ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 
 

 
  
  
 บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) (เดิมช่ือ “บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั” และ “บริษทั เอม็.ซี.เอส. โฮโกกุ จ  ำกดั”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2535 โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชำญในวงกำรเหล็กและธุรกิจ
ก่ อส ร้ ำ งมำนำน  4 ท่ ำน  คื อ  ดร .ไนยวน  ชิ ,  นำยสมพงษ์  เ มธ ำสถิ ตย์สุ ข ,  นำยมำโนช อิ ว ำ นุวัฒน์                                  
และนำยสุวธัน์ อึ้งภำกรณ์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 15 ลำ้นบำท ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลำ้นบำท เป็น
หุน้สำมญัช ำระเตม็มูลค่ำ จ ำนวน 500 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำทโดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และติดตั้งโครงสร้ำงเหลก็ทัว่ไปขนำดไม่ใหญ่ส ำหรับอำคำร ต่อมำไดพ้ฒันำเป็นผูผ้ลิตโครงสร้ำงเหล็กขนำดใหญ่ 
(Fabricated Steel) โดยเฉพำะโครงสร้ำงเหล็กที่เป็นคำน  (Beam) และเสำ (Column-Box) ที่มีควำมทนทำนต่อ
แรงสั่นสะเทือนไดดี้ เพื่อใชใ้นกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงขนำดใหญ่ นอกจำกน้ีใน  ปี 2546 บริษทัไดเ้ร่ิมขยำยกำรลงทุน
ไปสู่ธุรกิจเกษตร แต่เน่ืองจำกใน 2 ปีที่ผ่ำนมำธุรกิจดงักล่ำวไม่สำมำรถด ำเนินกำร ไดต้ำมเป้ำหมำย เน่ืองจำกไม่มี
กำรสนบัสนุนอยำ่งจริงจงัในส่วนของภำครัฐบำล ปลำยปี 2549 บริษทัฯ จึงตดัสินใจยกเลิกโครงกำรดงักล่ำว 
 
  บ ริษัท มีกำรประกอบธุรกิ จ เหล็กโดย มีโรงง ำนตั้ งอยู่ ท่ี  ต  ำ บลช้ำ งใหญ่  อ  ำ เ ภอบำงไทร                              
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยโครงสร้ำงเหลก็ขนำดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) 
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยโครงสร้ำงเหล็กท่ีบริษทัผลิตมี 2 ประเภท 

"เราเป็นผู้ผลิต ติดตั้งและทดสอบงานโครงสร้างเหล็กท่ีมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล เป็นท่ีพงึพอใจของลูกค้า" 
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คือ โครงสร้ำงเหล็กที่น ำมำใชเ้ป็นเสำ (Box Column) และโครงสร้ำงเหล็กที่น ำมำใชเ้ป็นคำน (Beam) ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบที่ส ำคญัของอำคำร โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีทั้งหมด  13 โรงงำน บนเน้ือท่ี  255  ไร่  มีก  ำลงักำรผลิต 
BOX (เสำ) และ Beam (คำน) สูงสุดอยูท่ี่ประมำณ 70,000  ตนัต่อปี  
 
 โดยเม่ือปลำยปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมซ้ือเคร่ืองจักรอตัโนมติั ( Robot Machine ) เพื่อมำผลิตช้ินงำน
ประเภท Column และ Pipe โดยไดผ้ลิตโครงสร้ำงตั้งแต่มิถุนำยน 2560 ซ่ึงจะท ำให้บริษทัมีก  ำลงักำรผลิตเพิ่มข้ึน 
12,000-15,000 ตนัต่อปี ส ำหรับงำน Column และ Pipe 
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 ขบวนกำรผลิตโครงสร้ำงเหลก็จะเร่ิมตั้งแต่ กำรน ำแผ่นเหล็กรีดร้อนคุณภำพสูงมำตดัให้ไดข้นำดที่
ตอ้งกำร จำกนั้นน ำแผ่นเหลก็มำประกอบเขำ้ดว้ยกนัดว้ยกำรเช่ือมเป็นรูปทรงต่ำงๆ เช่น เสำ หรือ คำน โดยใชล้วด
เช่ือมเป็นวสัดุในกำรเช่ือมต่อ จำกนั้นน ำช้ินส่วนประกอบท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น เหลก็ลวด ท่อเหลก็ แผ่นเหลก็ ตำมแบบมำ
เช่ือมต่อใหค้รบ ขั้นสุดทำ้ยปรับแต่งใหง้ำนไดต้ำมคุณภำพท่ีตอ้งกำร 
 
ขั้นตอนการผลิตคาน (Beam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัช้ินส่วน ประกอบเป็นรูป H เช่ือมโดยใชผ้งฟลัก๊ปกคลุมเพ่ือประกอบใหแ้น่น 

แกไ้ขส่วนโคง้ดว้ยเคร่ืองจกัร แกไ้ขส่วนโกง่ดว้ยควำมร้อนใหไ้ดค่้ำมำตรฐำน เจำะรู 

  ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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ขั้นตอนการผลิตเสา (Box) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัไดอำแฟรมและแผ่นทำบหลงั ประกอบไดอำแฟรม 

Diaphragm 

ไดอำแฟรม 
แฟลงจเ์พลต 

Flg. PL 

ข้ึนรูปบอกซ ์

ดำ้นบน 
แผ่นรองรับรูปทรง 
    

แผ่นรองรับรูปทรง 

แผ่นรองรับรูปทรง 
    

แผ่นบน 

ประกอบไดอำแฟรมกบัแฟลงจเ์พลต 

อดัแน่นโดยใชเ้คร่ือง  Built-up เช่ือมบอกซ ์

เจำะรูและเช่ือมโดยใชผ้ง 
ฟลัก๊ปกคลุมในแนวด่ิง 

เช่ือมอิเลคโตรสแล็กท่ีแฟลงจเ์พล เช่ือมแผ่นดำ้นบนหวัเสำและแกไ้ข
ส่วนท่ีดดับิดมำกดว้ยควำมร้อน 

ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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 บริษทัมีกำรจัดจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้โดยตรง ไปยงักลุ่มลูกคำ้ผูร้ับเหมำขนำดใหญ่และลูกคำ้ที่มี
โครงกำรก่อสร้ำงทัว่ไป โดยในปี 2562 บริษทัมีกำรจัดจ ำหน่ำยโดยตรงให้กบัลูกคำ้ในประเทศญี่ปุ่ น 73.27 %  
และลูกคำ้ภำยในประเทศ 26.73 % ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวม  ซ่ึงโดยทัว่ไปบริษทัจะไดร้ับรำยกำรสั่งซ้ือ
ล่วงหน้ำจำกลูกคำ้อย่ำงน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปีท  ำให้บริษทัไม่มีปัญหำเร่ืองกำรผลิตและจ ำหน่ำย  นอกจำกน้ีสินคำ้
ของบริษทัมีคุณภำพไดรั้บมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในประเทศญ่ีปุ่ น และบริษทัไดรั้กษำคุณภำพชิ้นงำนที่ผลิตให้
ไดต้ำมมำตรฐำนอย่ำงสม ่ำ เสมอ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ของบริษทัไดร้ับกำรยอมรับจำกสถำบนัที่มีชื่อเสียงทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีรำยละเอียด 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 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัปี 2562 
 

 
วันที่ 1 มกราคม 2562 
 

 เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผูบ้ริหำรระดบัสูง ดงัน้ี 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่งเก่า ต าแหน่งใหม่ 

1. ดร. ไนยวน ชิ   ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 

2. นำยไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์
 

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร   ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผน
และโครงกำรก่อสร้ำง 

3. นำยพรชยั พิศำลอนุกูลกิจ 
 

รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร 

4. นำงสำววรรณำ พลแกว้ ผูช่้วยรองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร
ฝ่ำยประสำนงำนต่ำงประเทศ 
 

ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด
และประกนัคุณภำพ 

 

วันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2562 
 

 แต่งตั้ง นำงสำวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดำ เป็น รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรเงิน 

 

วันที่ 30 เมษายน 2562  
 

 แจง้รับงำนโครงกำร Shibuya Project น ้ำหนกัโดยประมำณ 25,623 ตนั จำก  Kajima Corporation Co., Ltd. 

 

วันที่ 15 กรฎาคม 2562  
 

 แจง้รับงำนโครงกำร O-NES Tower Project ประเทศไทย น ้ำหนกัโดยประมำณ 6,700 ตนั จำก Thai 

Obayashi  Corporation Co., Ltd. 
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วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
 

 แจง้รับงำนโครงกำร Kudan kaikan redevelopment น ้ำหนกัโดยประมำณ 9,200 ตนั จำก Kajima 
Corporation Co., Ltd. 
 

 แจง้รับงำนโครงกำร Mita 3,4 chome redevelopment Project น ้ำหนกัโดยประมำณ 7,300 ตนั             จำก
NIPPON STEEL ENGINEERING Co, Ltd. 

 
วันที่ 5 สิงหาคม 2562  
 

 แจง้รับงำนโครงกำร Toranomon Azabudai redevelopment Project  น ้ำหนกัโดยประมำณ 33,000 ตนั จำก
Shimizu Corporation Co, Ltd. 
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562  
 

 แจง้รับงำนโครงกำร Funabashi Project น ้ำหนกัโดยประมำณ 14,000 ตนั จำก Obayashi Corporation Co., 
Ltd. 

 
วันที่ 2 กันยายน 2562  
 

 แจง้รับงำนโครงกำร Toranomon 1,2 chome redevelopment Project น ้ำหนกัโดยประมำณ 40,000 ตนั จำก
Kajima Corporation Co., Ltd. 

 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรอนุมติักำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวด 9 เดือน (มกรำคม – กนัยำยน) 
ประจ ำปี 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท  และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในวนัที่ 4 ธนัวำคม 2562  
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โครงสร้างการลงทุน 
 
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 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 เวลดิ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทของธุรกิจ ฝึกอบรมและอสังหำริมทรัพย  ์

สัดส่วนการถือหุ้น 99.92 % 
ลักษณะความสัมพันธ์ กำรถือหุน้และมีกรรมกำรร่วมกนั 
ทุนจดทะเบียน 99,000,000 บำท 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100 บำท (990,000 หุน้) 
ที่ตั้ง เลขที่ 70 ม. 2 ต.ชำ้งใหญ่ อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยธุยำ 13290 
ติดต่อ 035-372961 
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M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทของธุรกิจ รับจำ้งผลิต 

สัดส่วนการถือหุ้น 98.00 % 
ลักษณะความสัมพันธ์ กำรถือหุน้และมีกรรมกำรร่วมกนั 
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 เยน 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1,000,000 เยน (50 หุน้) 
ที่ตั้ง 711-2 Owadashinden Yashiyo-shi Chiba 276-0046 Japan 
ติดต่อ 81-47-4306265 
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M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทของธุรกิจ รับจำ้งผลิต 

สัดส่วนการถือหุ้น 74.00 % 
ลักษณะความสัมพันธ์ กำรถือหุน้และมีกรรมกำรร่วมกนั 
ทุนจดทะเบียน 7,800,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
ที่ตั้ง 711-2 Owadashinden Yashiyo-shi Chiba 276-0046 Japan 
ติดต่อ 81-47-4306265 
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โครงสร้างรายได้ 
 

หน่วย : บำท 

 
หมำยเหตุ   :  โครงสร้ำงรำยไดน้ี้ไม่นบัรวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)  ของบริษทัยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 2560 2561 2562 

 
จ ำนวนเงิน 

ร้อยละ 
% 

จ ำนวนเงิน 
ร้อยละ 

% 
จ ำนวนเงิน 

ร้อยละ 
% 

1.รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงสร้ำงเหลก็       
   1.1 งำนในประเทศ - - 304,685,385 9.26 678,913,239 20.22 
   1.2 งำนต่ำงประเทศ 3,103,845,344 98.27 2,943,575,227 89.41 2,621,430,835 78.07 
2. รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษเหลก็ 14,809,529 0.47 14,911,384 0.45 13,924,279 0.41 
3. รำยไดอ้ื่นๆ 39,709,594 1.26 28,874,417 0.88 36,547,795 1.09 
4. ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน - - - - - - 
5. ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - - - - 7,063,214 0.21 

รายได้รวม 3,158,364,467 100.00 3,292,046,413 100.00 3,357,879,363 100.00 
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โครงสร้างลูกค้า 
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งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
ณ วนัที่  31  ธนัวำคม  2562  บริษทั  เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน)  มีงำนที่รอกำรส่งมอบ ดงัน้ี 
 

 
ที่. 

 
ช่ือโครงการ 

 
ชนิด 

 
ที่ตั้ง 

 
มูลค่างาน 

 
ปีที่คาดว่า 
จะแล้วเสร็จ 

% ของงาน 
ที่ยังไม่ได้ 
ส่งมอบ 

 
มูลค่าของงานที่
ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 
สถานะสัญญา 

 
1 

 
FUNABASHI 3 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
3,012.18  

 
2020 

 
71.47% 

                                  
2,152.70  

 
มีสญัญำ 

 
2 

 
KUDANKAIKAN 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
2,169.26  

2020 
 

100.00% 
                                  

2,169.26  

 
มีสญัญำ 

 
3 

 
MITA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
1,490.14  

 
2020 

 
93.11% 

                                  
1,387.43  

 
มีสญัญำ 

 
4 

 
SHIBUYA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
5,500.66  

 
2021 

 
59.54% 

                                  
3,275.01  

 
มีสญัญำ 

5 
TORANOMON 
AZABUDAI 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
9,486.00  

 
2020 

 
94.69% 

                                  
8,982.63  

มีสญัญำ 
(บำงส่วน) 

6 
TORANOMON 
STATION 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
1,378.32  

 
2020 

 
76.78% 

                                  
1,058.33  

มีสญัญำ 
(บำงส่วน) 

 
7 

 
YOKOSUKA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                     
177.14  

 
2020 

 
100.00% 

                                      
177.14  

 
มีสญัญำ 

 
8 

 
HODAKA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                       
86.44  

 
2020 

 
92.32% 

                                        
79.80  

 
มีสญัญำ 

 
9 

 
MEGURO 

 
โรงงำน 

 
Japan 

                  
258.25  

 
2020 

 
100.00% 

                                      
258.25  

 
มีสญัญำ 

 
10 

 
ONES ตึกสูง 

 
Thailand 

                 
1,862.89  

 
2021 

 
49.19% 

                                      
916.33  

 
มีสญัญำ 

 

มูลค่างาน (ล้านเยน) 

                                
20,456.88  

 

 

มูลค่างาน (ล้านบาท) อัตราแลกเปล่ียน วันท่ี 30/12/2562  :  100 JPY = 0.272276 

                                  
5,569.92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

พื้นท่ีจดัเกบ็ช้ินงำนท่ีรอส่งมอบ (ถ่ำยเม่ือเดือนมีนำคม 2563) 



 

 หน้าที ่ 33 | M C S    
 

ปัจจยัความเส่ียง 
 
ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยน 
 
 ผูส่้งออกทั้งหลำยหลีกเลี่ยงไม่ไดท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน โชคดีที่รำยได้
ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสกุลเงินเยน (JPY) จึงไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนไม่มำก เน่ืองจำก
วตัถุดิบซ่ึงมีมูลค่ำเกือบ 40% ของตน้ทุนกำรผลิต มีกำรซ้ือขำยเป็นเงินสกุลเดียวกนัจึงเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่อควำมผนั
ผวนของกำรแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศโดยธรรมชำติ   อยำ่งไรก็ดีในปี 2562 ควำมผนัผวนของสกุลเงินบำทไทยที่แข็งค่ำ
ข้ึนส่งผลกระทบดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินกำรของบริษทั และเรำคำดว่ำอตัรำแลกเปลี่ยนที่ผนัผวนต่อเน่ืองน้ีจะท ำให้ส่งผล
ต่อกำรด ำเนินงำนของเรำอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 
 
ความเส่ียงเก่ียวกับราคาน ้ามัน  
 ในปี 2562 รำคำน ้ำมนัดิบในตลำดโลกอยูภ่ำยใตค้วำมกดดนัที่ไม่แน่นอน    อนัเป็นผลเสียต่อค่ำขนส่งในทุก
ภำคส่วน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ต่อผูส่้งออก กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน ้ำมนัมีผลกระทบต่อค่ำขนส่งของเรำประมำณ10% ถึง 
15% ของรำคำตน้ทุนทั้งหมดของบริษทั  เรำคำดว่ำรำคำน ้ำมนัจะยงัคงมีควำมผนัผวนในปี 2563 เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอน
ดำ้นกำรเมืองท่ีเพิ่มข้ึน 
 
 
ความเส่ียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ 
 แมว้่ำ  ดร.ไนยวน ชิ ไดต้กลงที่จะกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อย่ำงไรก็ตำมกำร
ก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ถูกก  ำหนดโดยกรรมกำรอิสระ และณ ปัจจุบนัยงัไม่มีผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ท่ำนใด ที่มีอิทธิพลในกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรของบริษทั 
 
 
ความเส่ียงที่ข้ึนอยู่กับลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่ก่ีรายเท่าน้ัน 
 บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตโครงสร้ำงเหล็กขนำดใหญ่และส่งมอบตำมลกัษณะเฉพำะที่ก  ำหนดโดยแต่ละ
โครงกำร ลูกคำ้รำยใหญ่ของบริษทั คือ Kajima Corporation, Shimizu Corporation, Obayashi Corporation และ Takenaka 
Corporation ซ่ึงเป็นส่ีบริษทัก่อสร้ำงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น รำยไดข้องบริษทัมำกกว่ำ 70% ของรำยไดท้ั้งหมดในปี 
2562 มำจำกบริษทัเหล่ำน้ี ดงันั้นกำรสูญเสียลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงในจ ำนวนน้ีจะมีผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำรของ
บริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั อยำ่งไรกต็ำมบริษทัไดมี้นโยบำยที่จะขยำยเขำ้สู่ตลำดอื่นเพื่อลดควำมเส่ียง และไดด้  ำเนินกำรไปแลว้
ในปี 2562 และจะด ำเนินกำรต่อเน่ืองในปี 2563 
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ความเส่ียงเก่ียวกับการจัดหาวัตถุดิบ 
 วตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นกำรผลิตโครงสร้ำงเหล็กคือเหล็กรีดร้อนชนิดพิเศษ โดยประมำณ 80% ของมูลค่ำ
วตัถุดิบทั้งหมด บริษทัน ำเขำ้เหลก็รีดร้อนเกรดพิเศษจำกบริษทั JFE Steel Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัเหล็กที่ใหญ่ที่สุดเป็น
อนัดบัที่สองของญ่ีปุ่ น และเพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำรท่ีข้ึนอยู่กบักำรจัดหำวตัถุดิบจำกบริษทัเดียว บริษทัได้
น ำเขำ้เหลก็ที่มีลกัษณะและคุณภำพคลำ้ยกนัจำก SHINNITTETSU SUMIKIN Corporation ในประเทศญ่ีปุ่ น รวมถึงมีกำร
น ำเขำ้บำงส่วนจำกบริษทั POSCO Corporation ในประเทศเกำหลี อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ร่ิมมองหำควำมเป็นไปไดใ้นกำรจัดซ้ือ
วตัถุดิบจำกโรงงำนประเทศจีนโดยผ่ำนโรงงำนของเรำในประเทศจีน โดยที่ผ่ำนมำถึงแมว้่ำรำคำเหล็กจำกประเทศจีนจะมี
ควำมผนัผวนอยูบ่่อยคร้ัง เน่ืองจำกนโยบำยของรัฐบำลจีน บริษทักย็งัคำดว่ำกำรใชว้ตัถุดิบจำกประเทศจีนอำจจะไดเ้ปรียบ
คู่แข่งต่ำง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ นในอนำคต   อยำ่งไรกดี็กำรควบรวมกิจกำรของผูผ้ลิตเหลก็รำยใหญ่ทัว่โลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำน
มำ ท ำใหเ้กิดขอ้ตกลงระหว่ำงผูผ้ลิตเหลก็ที่ไม่เป็นทำงกำร ซ่ึงอำจจะน ำไปสู่รำคำเหลก็ท่ีแพงข้ึน อนัจะเป็นเร่ืองท่ีหลีกเลี่ยง
ไม่ไดส้ ำหรับบริษทัผลิตโครงสร้ำงเหลก็ในกำรที่จะซ้ือวตัถุดิบใหมี้ปริมำณเพียงพอดว้ยรำคำที่เหมำะสม 
 
 
ความเส่ียงเก่ียวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่ น 
 ธุรกิจของบริษทัคือกำรผลิตโครงเหลก็ขนำดใหญ่ส ำหรับอำคำรสูง ซ่ึง 90% บริษทัส่งออกใหผู้รั้บเหมำใหญ่
ในประเทศญ่ีปุ่ น  เหตุกำรณ์เลวร้ำยของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซ่ึงไม่ยกเว้น
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของญ่ีปุ่ น  ควำมล่ำชำ้ของโครงกำรต่ำงๆ ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนกลำยเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงท ำให้ทุกอย่ำง
ไม่มีเสถียรภำพ นอกจำกน้ีโครงกำรใหญ่ ๆ ของญ่ีปุ่ นที่อยูร่อบๆใจกลำงเมืองโตเกียวเกิดควำมล่ำชำ้เป็นอย่ำงมำกเน่ืองจำก
ปัญหำดำ้นแรงงำนและกำรจัดหำวตัถุดิบที่ไม่พอเพียง อย่ำงไรก็ดีหลงัจำกกำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิกในปี 2563 ที่โตเกียว 
สถำนกำรณ์กำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะเร่ิมมีกำรลงทุนกลบัมำชดัเจนอีกคร้ัง แต่ถึงอยำ่งไรทำงบริษทักไ็ดรั้บงำนบำงส่วนจึงถึงปี 
2565 แลว้ 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

ณ วนัที่  31 ธนัวำคม 2562 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย มีรำยละเอียดทรัพยสิ์น
มูลค่ำทำงบญัชี ดงัน้ี  

                                                                                                                                              (หน่วย : พนับำท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ราคาทุน มูลค่าสุทธิ มูลค่า
หลักประกันที่
ติดภาระค า้
ประกัน 

ภาระผูกพัน 

(1) ที่ดินและส่วนปรับปรุง เป็นเจำ้ของ 348,553 348,553 86,220 มี 
(2) อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เป็นเจำ้ของ 903,020 460,160 79,307 มี 

(3) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เป็นเจำ้ของ 982,287 353,883 0.27 มี 

(4) เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองตกแต่ง   
      และยานพาหนะ 

เป็นเจำ้ของ 185,170 41,241 - ไม่มี 

(5) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็นเจำ้ของ 87,735 87,735 - ไม่มี 
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  2,506,764 1,291,572 165,527  

Crane 15 Ton, New Stockyard 
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โครงสร้างผูถ้ือหุ้นและการจดัการ 
 

1. หลักทรัพย์ของบริษัท 

    ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 คือ 
 

 ทุนจดทะเบียน  จ ำนวน  500,000,000  บำท   
 ทุนที่ช  ำระแลว้  จ ำนวน 500,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุน้สำมญั  จ ำนวน  500,000,000  หุน้  
หุน้ซ้ือคืน  จ ำนวน   23,000,000 หุน้ 
มูลค่ำหุน้ที่ตรำไว ้หุน้ละ                  1.00  บำท  
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2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร) หลงัหักภำษีและ
ส ำรองตำมกฎหมำย อยำ่งไรกต็ำม บริษทัอำจก ำหนดใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำนอ้ยกว่ำท่ีก  ำหนดขำ้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่
กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำย
ธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในกำรบริหำรงำนของบริษทั โดยในส่วนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี 
 

ทั้งน้ีในอดีตที่ผ่ำนมำบริษทัฯไดจ่้ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2553-2562  ตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ทั้งน้ีเงินปันผลดงักล่ำวรวมเงินปันผลที่จะเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563  
ใหมี้กำรจ่ำยอีก 0.40 บำท/หุน้ โดยจะจ่ำยในวนัที่ 29 เมษำยน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 

ก าไรสุทธิ เงินปันผล % 

งบเฉพาะกิจการ  
(ล้านบาท) 

( บาท ) ก าไรสุทธิ 

2553 797.36 0.80 50.17 

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 
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3. ผู้ถือหุ้น   
 
ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัที่  16 มกรำคม 2563 
 

สดัส่วนการถือ

(ร้อยละ)

1 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 46,189,356         9.24               

2 นาย สรุชยั รตทิอง 25,350,000         5.07               

กลุม่ของนายสรุชยั 14,665,300         2.93               

รวม 40,015,300         8.00               

3 นาง ดรณ์ เทยีนถาวรวงษ์ 31,765,200         6.35               

4 นาย ทอมมี่ เตชะอุบล 23,000,000         4.60               

กลุม่ของนายทอมมี่ 8,173,000           1.63               

รวม 31,173,000         6.23               

5 นาย ฮากชินิ ทนัวานี 30,000,000         6.00               

6 บรษิทั เอม็.ซ.ีเอส.สตลี จ ากดั (มหาชน) 23,000,000         4.60               

7 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 14,496,000         2.90               

8 นาย ศลิา วนิยัวฒันวงศ์ 12,280,300         2.46               

กลุม่ของนายศลิา 100,000             0.02               

รวม 12,380,300         2.48               

9 นาย สมพงษ์  เมธาสถติย์สขุ 7,024,000           1.40               

กลุม่ของนายสมพงษ์ 955,500             0.19               

รวม 7,979,500           1.60               

10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 6,580,400           1.32               

11 นาย สมเกยีรต ิ เทดิทูลทวเีดช 5,229,500           1.05               

12 นาง สมุพร ไกรฤกษ์ 5,195,500           1.04               

13 ดร. ไนยวน ชิ 5,000,000           1.00               

14 ผูถ้อืหุน้อืน่ๆ 240,995,944        48.20             

500,000,000         100.00               

รายช่ือ จ านวนหุ้น

รวมทัง้ส้ิน
 

 

 

 



 

 หน้าที ่ 39 | M C S    
 

โครงสร้างการจดัการ 
โครงสร้างการจดัการ  (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำ                        
และก  ำหนด
ค่ำตอบแทน 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เลขำนุกำร 

ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 

ส ำนกัเลขำนุกำร 

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

ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรและ SGR 

ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ สำขำต่ำงประเทศ 

MCS - JAPAN MCS XIAMEN 

ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผน
และโครงกำรกอ่สร้ำง 

ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด       
และประกนัคุณภำพ 

ผูอ้  ำนวยกำรดำ้นกำรเงิน 

1. ฝ่ำยประมำณรำคำและวำงแผน 
2. ฝ่ำยบุคคลและธุรกำร 
3. ฝ่ำยอำชีวะอนำมยัและควำมปลอดภยั 
4. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. ฝ่ำยน ำเขำ้-ส่งออก และจดัซ้ือ 
6. ฝ่ำย ISO 

1. ฝ่ำยผลิต 
2. ฝ่ำยซ่อม
บ ำรุง 
 

1. ฝ่ำยแบบและ Cutlist 
2. ฝ่ำยประสำนงำนต่ำงประเทศ 
3. กำรตรวจสอบงำน 
4. ผูป้ระสำนงำนโครงกำรญี่ปุ่น 
5. ผูป้ระสำนงำนโครงกำรในประเทศ 
6. ฝ่ำยควบคุมคุณภำพ 

1. ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
2. คลงัวสัดุ  
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บริษทัมีคณะกรรมกำรต่ำงๆ ประกอบดว้ย 
(1) คณะกรรมกำรบริษทั   
(2) คณะกรรมกำรบริหำร  
(3) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(4) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
(5) ผูบ้ริหำร 

 
(1) คณะกรรมการบริษัท 
  
 ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีคณะกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำนเป็นผูก้  ำหนดแนวนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษทั กบั
มีอ  ำนำจหน้ำที่บริหำรจ ัดกำร ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมกฏหมำย วตัถุประสงค์               
และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้  และใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอและครบถว้นให้กบัผูถ้ือ
หุน้หรือผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยและให้กำรบริหำรมีควำมโปร่งใสซ่ึงคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหน่ึงหรือ
หลำยท่ำน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบติัหนำ้ที่อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนกรรมกำรได ้  
 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ประเภท 
2562 

จ านวนคร้ังที่ประชุม 
1. ดร.ไนยวน        ชิ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 7/7 
2. นำยไพรัตน์       วิวฒัน์บวรวงษ ์ กรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 5/7 
3. นำยพรชยั          พิศำลอนุกูลกิจ กรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 6/7 
4. นำงสำววรรณำ  พลแกว้ กรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 6/7 
5. พลเอกฐิติวจัน์   ก ำลงัเอก ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 7/7 
6. นำยทินกร         สีดำสมบูรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 7/7 
7. นำยสุพจน์         แกว้มณี กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 7/7 

8. นำยสมศกัดิ์     สุริยวงศ ์
ประธำนกรรมกำรสรรหำ                     
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 7/7 
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(2)  คณะกรรมการบริหาร 
 

  ณ 31 ธนัวำคม ปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบดว้ย 4 ท่ำน ดงัน้ี 
 

 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย  3 ท่ำน ดงัน้ี 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
2562 

จ านวนคร้ังที่ประชุม 
1. พลเอกฐิติวจัน์  ก ำลงัเอก ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/5 
2. นำยทินกร        สีดำสมบูรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 
3. นำยสุพจน์        แกว้มณี กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 

 
 โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ( 26/2/2562-25/2/2565 )  โดยมีนำงสำวกญัชลิกำ  แสงปริญญำ ท ำหนำ้ที่
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปน้ี 
 
อ ำนำจในกำรปฏิบติังำน 

 1.1 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้ำงบุคคล ซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว เพื่อขอรับกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 
 1.2 พิจำรณำตดัสินในกรณีที่ฝ่ำยจดักำรและผูส้อบบญัชีมีควำมเห็นไม่ตรงกนั เกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงอ  ำนำจใหค้วำมเห็นชอบในกำรปรับเปลี่ยน นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไวร้ะเบียบบญัชีและ
กำรเงินของบริษทั ซ่ึงเป็นอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษทั 
 1.3 ใหค้วำมเห็นในกำรพิจำรณำ แต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง และพิจำรณำควำมดีควำมชอบของหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน 
 1.4 อนุมติักฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ล าดับ ช่ือ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. ดร.ไนยวน        ชิ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 
2. นำยไพรัตน์       วิวฒัน์บวรวงษ ์ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผน                 

และโครงกำรก่อสร้ำง 
กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 

3. นำยพรชยั          พิศำลอนุกูลกิจ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 
4. นำงสำววรรณำ  พลแกว้ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด                 

และประกนัคุณภำพ 
กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 
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 1.5 พิจำรณำเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี  อัตรำก ำลังคน และทรัพยำกรที่จ  ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 1.6 อนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมัติกำรทบทวน/ ปรับเปลี่ยนแผนงำนกำร
ตรวจสอบในส่วนที่มีนยัส ำคญั 
 1.7 กำรเขำ้ถึงขอ้มูลได ้ทุกระดบัของบริษทั รวมถึงกำรเชิญผูบ้ริหำร พนักงำน หรือผูเ้กี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมประชุม
และให้ข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้องได้ภำยใต้กำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 
 1.8 ปรึกษำหำรือผูเ้ช่ียวชำญหรือที่ปรึกษำของบริษทั (ถำ้มี) หรือจำ้งที่ปรึกษำหรือผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกในกรณีที่
จ  ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 
 
หนำ้ที่ 

1) สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ 
2) ส่งเสริมใหมี้กำรพฒันำระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหท้ดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล 
3) สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัรำยงำนทำงกำรเงินและกบั

กำรควบคุมภำยใน 
4) สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี กระบวนกำรบริหำรควำม

เส่ียงและกระบวนกำรควบคุมภำยใน 
5) พิจำรณำรำยงำนจำกอนุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และหำรือกบัฝ่ำยจัดกำรเกี่ยวกบันโยบำยกำร

ประเมิน และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
6) พิจำรณำผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั เพื่อใหค้วำมมัน่ใจต่อคณะกรรมกำรบริษทั  

ว่ำกิจกรรมต่ำง ๆ  มีกำรควบคุมภำยในอยำ่งเพียงพอและเป็นไปตำมกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี 
7) สอบทำนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยในที่ได้รับจำกผู ้

ตรวจสอบภำยใน ผู ้สอบบัญชี โดยมุ่งให้กำรปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในกระบวนกำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิผลมำกที่สุด 

8) สอบทำนให้บริษัทปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ ขอ้ก  ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

9) พิจำรณำให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกรณีเกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั  หรือรำยกำรที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก  ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

10) สอบทำนกระบวนกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ของบริษทั 
11) สอบทำนกระบวนกำรภำยในเกี่ยวกบักำรรับและก ำกบัดูแลกำรแจง้เบำะแส กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
12) ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อรับทรำบรำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำส และ/หรือผล

กำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี และหำรือเกี่ยวกบัปัญหำ/อุปสรรคที่อำจพบจำกกำรปฏิบติังำนของ
ผูส้อบบญัชี โดยประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมดว้ยอยำ่งนอ้ยปี ละ 1 คร้ัง 
และประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรปฏิบติังำน และพิจำรณำถึงควำมเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี 
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13) สอบทำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยในใหมี้ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  
 ประกนัควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมี

สำยกำรบงัคบับญัชำตรงต่อหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 ก ำกบัดูแลหน่วยงำนตรวจสอบภำยในใหป้ฏิบติังำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้ รับอนุมติั 

และปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบติังำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 
14) ใหค้ณะกรรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบและ/หรือ เพื่อพิจำรณำโดยสม ่ำเสมอเป็นระยะ 
15) จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้ง

ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย 
  (ก) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
  (ข) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
  (ค) ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือ  
   กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  (ง) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ) ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  (ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 
   แต่ละท่ำน 
  (ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำม 
   กฎบตัร (Charter) 
  (ซ) รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และหนำ้ที่  
   ควำมรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

16) สอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในจำกกำรประเมิน
ของฝ่ำยจดักำร 

17) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำ 
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมีนัยสำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร 

  (1) รำยกำรที่เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  (2) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีสำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
  (3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือ ผูบ้ริหำรไม่ 
  ด ำเนินกำรใหมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด กรรมกำร 
  ตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหน่ึงต่อ ส ำนกังำน 
  คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
  ประเทศไทย 

18) ใหค้วำมเห็นที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบัขอ้ตกลงเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำ   
  หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ตำมที่ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก  ำหนด 
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19) ปฏิบติัภำรกิจอื่นที่คณะกรรมกำรบริษทั จะมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  และค ำสั่งนั้นตอ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

20) ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจำปี (Self-Assessment) เพื่อสรุปน ำผล
กำรประเมินตนเอง เสนอยงัคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

21) สอบทำนกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรรับเร่ืองร้องเรียนโดยฝ่ำยบริหำร 
22) พิจำรณำเห็นชอบประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของผูท้ี่ไดรั้บมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำน

บญัชีและกำรเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัและกรณีที่บริษทัจัดกำร
อบรมหลกัสูตรเพื่อรับรองกำรพฒันำควำมรู้ต่อเน่ืองดำ้นบญัชีข้ึนเอง โดยแสดงให้เห็นว่ำเน้ือหำและ
จ ำนวนชัว่โมงอบรมของหลกัสูตรไดผ้่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำเป็นไปตำมท่ี
ส ำนกังำนก ำหนดไว ้

23) พิจำรณำเห็นชอบประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของผูท้ี่ไดรั้บมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรท ำบญัชี ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัและกรณีที่บริษทั
จดักำรอบรมหลกัสูตรเพื่อรับรองกำรพฒันำควำมรู้ต่อเน่ืองดำ้นบญัชีข้ึนเอง โดยแสดงให้เห็นว่ำเน้ือหำ
และจ ำนวนชั่วโมงอบรมของหลกัสูตรไดผ้่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำเป็นไป
ตำมที่ส ำนกังำนก ำหนดไว ้
 

(4)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2561 ไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ย  3 ท่ำน ดงัน้ี 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
2562 

จ านวนคร้ังที่ประชุม 

1. นำยสมศกัดิ์    สุริยวงศ ์
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ                       

และก ำหนดค่ำตอบแทน 
4/4 

2. นำยทินกร     สีดำสมบูรณ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 4/4 
3. นำยสุพจน์     แกว้มณี กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 4/4 

 
  โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2561 โดยมีนำงสำวกญัชลิกำ  แสงปริญญำ                 
ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปน้ี 
 

1. พิจำรณำและทบทวนคุณสมบติัของบุคคลที่จะด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษทัและบริษทัย่อย ให้สอดคลอ้งกบั
ธุรกิจและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยกรรมกำรจะตอ้งมีคุณสมบัติหลำกหลำย ทั้งในด้ำนทกัษะ  
ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น ที่จะเป็นประโยชน์กบับริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั และ/
หรือ ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำ 

2. ก ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อแทนกรรมกำรบริษทัและบริษทัย่อย ที่ครบวำระ
หรือกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ำงลง   

3. ทบทวนควำมเป็นอิสระของกรรมกำรบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้ง กำรมีผลประโยชน์ขดัแยง้ท่ีอำจเกิดข้ึนในกำร
ปฏิบติัหนำ้ที่ของกรรมกำร 

4. พิจำรณำแผนสืบทอดต ำแหน่งและสรรหำผูบ้ริหำรที่เป็นผูบ้งัคบับญัชำสูงสุด (ไม่ว่ำจะเรียกช่ือต ำแหน่งอย่ำงไรก็
ตำม อธิเช่น กรรมกำรผู ้จัดกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นต้น) ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นชอบ 

5. เสนอแนวทำงและวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงคณะกรรมกำรชุดย่อยที่
คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้ง 

6. ก ำหนดนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู ้บริหำรที่เป็น
ผูบ้งัคบับญัชำสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงกำรพิจำรณำปรับเงินเดือนและก ำหนดจ ำนวนโบนัสประจ ำปี 
โดยใชผ้ลกำรด ำเนินงำนและผลกำรปฏิบติังำนเป็นเกณฑ ์เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ 

7. ประเมินผลกำรปฎิบติังำนของผูบ้ริหำรที่เป็นผูบ้งัคบับญัชำสูงสุดของบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อปรับค่ำตอบแทน
เป็นประจ ำทุกปี ก่อนน ำเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

8. พิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อย  คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู ้บริหำรที่เ ป็น
ผูบ้งัคบับญัชำสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจแบบ
เดียวกนั เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรบริหำรงำน 

9. ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยรวมทั้งองค์กรของบริษทัและบริษทัย่อย และพิจำรณำปรับ
เงินเดือนและก ำหนดจ ำนวนโบนสัประจ ำปี ใหแ้ก่พนกังำนโดยรวมทั้งองคก์ร (ยกเวน้ผูบ้ริหำรที่เป็นผูบ้งัคบับญัชำ
สูงสุด) ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเกณฑ์  เพื่อน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ 

10. รำยงำนควำมคืบหนำ้และผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ังหลงัมีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

11. ประเมินผลกำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และรำยงำนผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 

12. ปฏิบติัหนำ้ที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
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(5)  ผู้บริหาร 
 

 ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 มีจ  ำนวน  6  ท่ำน โดยมีหนำ้ที่เป็นผูบ้ริหำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั ตำมสำยงำนที่
รับผิดชอบ ดงัน้ี 

 
 (6)  เลขานุการบริษัท 

ณ ปัจจุบนัมีนำงสำว กญัชลิกำ  แสงปริญญำ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนุกำรบริษทัฯ 
จ านวนพนักงาน  

ณ วนัที่   31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีพนกังำน  (ไม่รวมผูบ้ริหำร)  แบ่งตำมสำยงำนไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. ดร.ไนยวน               ชิ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
2. นำยไพรัตน์             วิวฒัน์บวรวงษ ์ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผนและโครงกำรก่อสร้ำง 
3. นำยพรชยั                พิศำลอนุกูลกิจ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร 
4. นำงสำววรรณำ        พลแกว้ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำดและประกนัคุณภำพ 
5. Mr. Tsuneo              Kakuta ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
6. นำงสำวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดำ รักษำกำรผูอ้  ำนวยกำรสำยกำรเงินและผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

2562 

พนกังำนฝ่ำยผลิตและประกนัคุณภำพ 329 
พนกังำนส่วนส ำนกังำน 152 
พนกังำนพม่ำ 61 

รวมทั้งส้ิน 542 
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การก ากบัดแูลกิจการ 
 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัเร่ือง กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี คลอบคลุมในเร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

1. กำรประชุมผูถ้ือหุน้ 

1) บริษทัไดใ้หข้อ้มูล วนั เวลำสถำนท่ี และวำระกำรประชุม ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษล่วงหน้ำผ่ำน 

Website ของบริษทัก่อนกำรประชุมอยำ่งนอ้ย 14 วนั โดยมีค ำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ

ตำมมติที่ขอตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นรวมทั้งมีเอกสำรแนบวำระกำรประชุม 

โดยบริษทัไดม้อบหมำยใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้น

ของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นและเอกสำรประกอบให้กบัผูถ้ือหุ้นทุกรำย เป็นกำร

ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย 7 วนั และกรณีที่วำระพิเศษที่ตอ้งให้ผูถ้ือหุ้นพิจำรณำ จะมีกำรส่ง

ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 14 วนัโดยหนงัสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดอยำ่งครบถว้น ประกอบดว้ย 

 วำระพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผล มีกำรแจ้งนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั อัตรำเงิน

ปันผลที่เสนอจ่ำย และสัดส่วนของเงินปันผล กรณีที่ไดรั้บสิทธิทำงภำษีของ BOI 

 วำระพิจำรณำแต่งตั้ งกรรมกำร มีกำรระบุ ช่ือ นำมสกุล อำยุ  จ  ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร                   

วุฒิกำรศึกษำ  หลกัสูตรกำรอบรมที่เกี่ยวขอ้ง ประวติักำรท ำงำน จ ำนวนบริษทัท่ีด  ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำร ประเภทของกรรมกำรท่ีเสนอ สัดส่วนกำรถือหุ้น รวมทั้งขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุม

ในปีที่ผ่ำนมำ  และขอ้พิพำททำงกฎหมำยในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ  รวมทั้ งค่ำตอบแทนของ

กรรมกำรที่ขออนุมติั 

 วำระพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีกำรระบุช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัที่สังกดั  เลขที่ใบอนุญำต 

จ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั รวมทั้งควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่ำตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี โดยระบุไวอ้ยำ่งชดัเจน 

2) บริษทัจดัใหมี้กำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัในกรุงเทพฯ หรือจังหวดัใกลเ้คียงที่มีกำรเดินทำงสะดวก 

โดยก ำหนดวนัประชุมเป็นวนัธรรมดำที่ไม่ตรงกบัวนัหยุดยำว และเปิดโอกำสให้มีกำรลงทะเบียนเพื่อ

เขำ้ประชุมก่อนเวลำกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนเร่ิมประชุมอย่ำงน้อย 1.30 ชัว่โมง และผูถ้ือหุ้นสำมำรถ

ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดจ้นถึงกำรพิจำรณำในวำระสุดทำ้ย   โดยสถำนท่ีจัดประชุม อยู่ในพื้นท่ีท่ี

กำรเดินทำงค่อนขำ้งสะดวก โดยผูถ้ือหุน้สำมำรถเดินทำงผ่ำนระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะ  ซ่ึงหำกผู ้

ถือหุ้นท่ำนใดไม่สะดวกที่จะเข้ำร่วมประชุมทำงบริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถ้ือหุ้น

สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้และก ำหนดให้มีกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหำร 1 ท่ำนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ 



 

 หน้าที ่ 48 | M C S    
 

2. กำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ 

1) บริษทัจัดให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้ับกำรประชุมผูถ้ือหุ้นโดยน ำระบบ Barcode  มำช่วยในกำร

ลงทะเบียน โดยส ำหรับผูถ้ือหุ้นที่ไม่ไดน้ ำเอกสำรลงทะเบียนที่เป็น Barcode มำ ทำงบริษทัจัดให้มี

เจำ้หนำ้ที่ลงทะเบียน โดยใชร้หสับตัรประชำชน หรือ ช่ือ-นำมสกุล ของผูถ้ือหุ้น และในส่วนของกำร

นบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส ำหรับผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มีกำรรวบรวมคะแนนเสียงผ่ำน

ระบบ Barcode เช่นกนั ดงันั้นท ำให้กำรลงทะเบียน หรือกำรนับคะแนนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และแม่นย  ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นปี 2562  เม่ือวนัที่ 8 เมษำยน 2562 คณะกรรมกำร ซ่ึงประกอบไปดว้ย

กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร, กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   รวม

กรรมกำรทั้งหมดจ ำนวน 8 ท่ำน ซ่ึงถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรบริษทัเขำ้ร่วมประชุม อีกทั้งบริษทั

ยงัใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงซ่ึงประกอบดว้ยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร, ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผนและ

โครงกำรก่อสร้ำง, ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรปฏิบติักำร, ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำดและประกัน

คุณภำพ, ผู ้จัดกำรฝ่ำยบัญชี และกำรเงิน , ผูจ้ัดกำรฝ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง, ผูช่้วยผู ้จัดกำรอำวุโสฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน,  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต , ที่ปรึกษำกฎหมำยภำยนอก และนิติกรของบริษทั เขำ้ร่วม

ประชุมในวนัดงักล่ำว โดยเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถซักถำม ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระกำรประชุม

ได ้โดยในวำระอื่น ๆ ทำงบริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุ้นซักถำมประเด็นต่ำงๆ เป็นระยะเวลำพอสมควร 

โดยรำยละเอียดของค ำถำมและค ำตอบจะท ำกำรบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

 

 

 

 



 

 หน้าที ่ 49 | M C S    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัจัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำร โดยมีกำรจัดท ำบตัรลงคะแนนเสียง 

แยกต่ำงหำกในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรซ่ึงเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นไดแ้ต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

รวมทั้งลงคะแนนเกี่ยวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรแยกต่ำงหำกจำกกำรแต่งตั้งกรรมกำร 

 

3. กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผูถ้ือหุ้น 

1) ก่อนเร่ิมกำรประชุมทำงบริษทัไดมี้กำรอธิบำยวิธีกำรลงคะแนนในวำระต่ำงๆ และมีกำรบนัทึกลงใน

รำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ถึงขั้นตอนกำรลงคะแนน ประเด็นค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนใน

แต่ละวำระว่ำมีผูถ้ือหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั้งจ ำนวนบตัรเสียเป็นอยำ่งไร รวมถึง

ควรบนัทึกรำยช่ือกรรมกำรผู ้เขำ้ร่วมประชุม ซ่ึงมีกำรน ำส่งมติกำรประ ชุมผู ้ถือหุ้นในวันรุ่งข้ึนผ่ำน

ระบบกำรรำยงำนของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นรับทรำบทั้ งภำษำไทยและ

ภำษำองักฤษ โดยรำยงำนกำรประชุมฉบบัสมบูรณ์ไดมี้กำรเปิดเผยไวบ้น website ของบริษทั 

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
 
บริษทัมีนโยบำยสนบัสนุนใหมี้กำรปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัเพื่อปกป้องสิทธิข้ึนพื้นฐำนของผูถ้ือหุน้     

ทุกรำย ดงัน้ี 
 
1. กำรใหข้อ้มูลก่อนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ 

 บริษทัแจง้ก  ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระและควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่ผ่ำนทำง website ของบริษทัอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถ้ือหุน้ โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมผูถ้ือหุน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ จดัท ำทั้งฉบบัภำษำองักฤษ และภำษำไทย 
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2. กำรคุม้ครองสิทธิของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 

 บริษทัไดห้ลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหนำ้และเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้ 1 เดือนเพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรม

และควำมโปร่งใส  

 โดยส ำหรับวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำร

เป็นรำยคน 

 
3. กำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ  ดงันั้นจึงก  ำหนดกำรเก็บรักษำและ

ป้องกนักำรใชข้้อมูลภำยในโดยให้กรรมกำรผูบ้ริหำรของบริษทัทุกคนในองค์กรถือปฏิบติัห้ำมมิให้

กรรมกำรผู ้บริหำรระดับสูงของบริษัททุกคนซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีกำรประกำศต่อ

สำธำรณชนก่อน 1 เดือนและก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครอง

หลกัทรัพยต์ำมกฎหมำย 

 

4. กำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร 

 ในกำรพิจำรณำวำระที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมกำรท่ำนใด คณะกรรมกำรมีขอ้ก  ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำร

มีส่วนไดเ้สียอยำ่งน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนั้น และบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

รวมทั้งงดเวน้จำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้น 

 
5. กำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ที่เขำ้ข่ำยตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

 บริษทัเปิดเผยรำยละเอียดและเหตุผลของกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั ที่เขำ้ข่ำยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น

รำยงำนประจ ำปี ใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบอยำ่งชดัเจน ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวผ่ำนกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร

ตรวสอบว่ำมีควำมสมเหตุสมผล 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู ้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ 
พนกังำนและผูบ้ริหำรของบริษทั  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น เจำ้หน้ี คู่แข่ง เป็นตน้ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 
พนกังำน : ปฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม 
เจำ้หน้ี : ปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่ก  ำหนดไวใ้นสัญญำ 
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ลูกคำ้ : เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคำ้ ผลิตสินคำ้ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน รักษำควำมลบัของลูกคำ้ 
และมีระบบในกำรรับขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้เพื่อรีบด ำเนินกำรหำขอ้ยติุดว้ยควำมเป็นธรรมโดยเร็ว
ที่สุด 

คู่แข่ง : ปฏิบติัตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัที่อุตสำหกรรมหรือผูก้  ำกบัดูแลจำกทำงกำรก ำหนดและรักษำ
บรรทดัฐำนของขอ้พึงปฏิบติัในกำรแข่งขนั   

สังคม : มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจรรยำบรรณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพและให้กำร                       
สนบัสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกื้อกูลและสร้ำงสรรคต่์อสังคมตำมควำมเหมำะสม 

 
โดยบริษทัไดก้  ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 

 กำรก ำหนดขอบเขตในกำรดูแลลูกคำ้ โดยก ำหนดกำรตั้งวงเงินส ำรองส ำหรับช้ินงำนในช่วงอำยุของสินคำ้หลงั

กำรส่งมอบเป็นระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 2 ปี เพื่อใหลู้กคำ้ไดม้ัน่ใจในคุณภำพของสินคำ้ของบริษทั 

 บริษทัมีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในกำรคดัเลือกคู่คำ้หรือผูรั้บเหมำ ทีก่  ำหนดไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 กำรด ำเนินกำร มีกำรจดัท ำอยำ่งเป็นระบบ ท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำ กำรประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชน  บริษัทได้รับกำรอนุมัติ  มำตรฐำน ISO14001 : 2004 เ ม่ือ เดือนมกรำคม  ปี  2558                                   

เม่ือเดือนมกรำคม ปี 2556 ซ่ึงท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำระบบกำรผลิตของบริษทัไม่เป็นอนัตรำยต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีกำร

อพัเกรดเวอร์ชัน่ใหม่ในปี 2561 เป็น ISO 14001 : 2015 
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 กำรปฏิบติักบัพนกังำนและลูกจำ้งอยำ่งเป็นธรรม   

 

 ในทุกปีบริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกท่ำนมีกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนต่ำงๆโดยในปี 2562 มีกำร

สนบัสนุนงบประมำณอบรมทั้งส้ินประมำณ 9.66 ลำ้นบำท เพื่อให้พนักงำนทุกระดบัไดรั้บกำรอบรม

อยำ่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็นกำรอบรมของพนกังำนฝ่ำยผลิต และฝ่ำยส ำนกังำนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัมีนโยบำยและแนวปฏิบติัเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั โดยจัดอุปกรณ์ควำมปลอดภยัที่จ  ำเป็นให้กบั

พนกังำนทุกคนที่ท  ำงำนกบับริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทำ้ ถุงมือ แว่นตำ และอื่น ๆ รวมถึงกำร

สร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี  โดยจดัใหมี้สนำมกีฬำ หอ้งออกก ำลงักำย  รวมทั้งสนบัสนุนเร่ือง

งบประมำณเกี่ยวกบักำรออกก ำลงักำยให้กบัพนักงำน  เช่น กำรมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมำณทีม

ฟุตบอลของพนกังำน  โดยในทุกปีบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรแข่งขนักีฬำประจ ำปี เพื่อให้พนักงำนไดมี้ส่วน

ร่วมและเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีระหว่ำงพนกังำนในบริษทั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                    

           ห้องฟิตเนส 
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                              การแข่งขันกีฬาสีประจ าปี  
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสและเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร รวมทั้งเพิ่มควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย จึงไดก้  ำหนดนโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยครอบคลุมหลกักำรท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

(1)  กำรปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
(2) คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำว บริหำรงำนและบริหำรควำมเส่ียง

ดว้ยควำมรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่
เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ และ
รับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง 

(3) กำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอแก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย 
(4) มีกำรก ำหนดจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมกำรและพนักงำนถือปฏิบติั  พร้อมจัดท ำ คู่มือกำร

ปฏิบติังำนของพนกังำน (Compliance Manual)  

นอกจำกน้ี บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดทุกประกำร ภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัของบริษทัเขำ้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในรำยงำนประจ ำปี  และแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
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 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั งบกำรเงินดงักล่ำวจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำน

กำรบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในกำรน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของ
รำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน  รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดน้ ำเสนอควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัและที่ประชุม           
ผูถ้ือหุน้ตำมล ำดบั 
 

 ควำมสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมกำรบริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลที่มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและโปร่งใสให้กบัผูถ้ือ
หุ้นทุกรำย บริษทัยงัคงให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลและน ำเสนอขอ้มูลดงักล่ำวต่อผูถ้ื อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนและกฏเกณฑท่ี์ก  ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งโดยผ่ำน
ช่องทำงและส่ือกำร เผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ  ของตลำดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย รวมถึง  website ของบริษัท 
(www.mcssteel.com) อีกทั้งยงัเปิดโอกำสให้ผูล้งทุนหรือผูถ้ือหุ้นท่ีตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลเกี่ยวกบับริษทัติดต่อไดห้ลำย
ช่องทำงดงัน้ี 

 
(1) ส่งจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) มำยงั  info@mcssteel.co.th   
(2) โทรเขำ้มำสอบถำมที่เบอร์โทรศพัท์ของบริษทั 035-372961-6  ต่อ 113 ติดต่อนักลงทุนสัมพนัธ์ 

(Investor Relations) โดยบริษัทได้มอบหมำยให้ นำงสำวกัญชลิกำ  แสงปริญญำ  ท ำหน้ำที่
ติดต่อส่ือสำรกบัผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน นกัวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ไป        

 
 โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหห้น่วยงำนต่ำงๆ เขำ้เยีย่มชมโรงงำน ดงัน้ี 
 

 วนัที่ 2 กนัยำยน 2562 ลูกคำ้จำกประเทศไตห้วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcssteel.com/
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 วนัที่ 12 กนัยำยน 2562 ลูกคำ้โครงกำร Omiya Daimon Factory Tour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัที่ 27 กนัยำยน 2562 ลูกคำ้ China Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 ลูกคำ้จำก JFE 
 วนัที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 ลูกคำ้ชำวจีน 
 วนัที่ 17 ธนัวำคม 2562 คณะอำจำรยแ์ละนกัศึกษำจำก สถำบนันวตักรรมไทย – ฝร่ังเศส 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรที่มีต่อบริษทัและผูถ้ือหุน้ ดงัน้ี 
 

 ภำวะผูน้  ำและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ท  ำหนำ้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและก ำหนดนโยบำย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์  เป้ำหมำย ภำรกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั 
ตลอดจนก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรไปตำมที่ก  ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใตก้รอบของ
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ดว้ยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตำม
หลกักำรขอ้พึงปฏิบติัที่ดี    

 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรประเมินและกำรบริหำรงำนท่ีรัดกุมต่อเน่ืองมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำว
อยำ่งสม ่ำเสมอ   

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำให้มีกำรก ำหนดและแยกบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำรโดยก ำหนดระดบัอ  ำนำจกำรด ำเนินกำรอยำ่งชดัเจน รวมทั้งส่ือสำรบทบำทหน้ำท่ีและ                
ควำมรับผิดชอบดงักล่ำวต่อกรรมกำรและพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนของพนกังำน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของทำงกำร และใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนลงนำมรับทรำบและถือปฏิบติั โดย
บริษทัจะมีกำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมคู่มือดงักล่ำวเป็นประจ ำรวมถึงมีกำรก  ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวด้ว้ย  
 

 กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีคณะกรรมกำร 8 ท่ำน เป็นกรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน และกรรมกำร
อิสระ 4 ท่ำนประกอบดว้ยผูท้ี่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ดำ้นต่ำงๆ โดยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนท ำหน้ำที่เป็น
กรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ีทั้ง 3 ท่ำน มีคุณสมบติัครบถว้นตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดไว ้เพื่อมำปฏิบติัหนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำรในดำ้นต่ำงๆ
ของบริษทั ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ทุกคน 
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 กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
 

ปัจจุบนั ดร. ไนยวน ชิ ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนกรรมกำรบริษทัและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ณ ส้ินปี 2562 
ถือหุ้นร้อยละ  1%  ของหุ้นท่ีเรียกช ำระแล้วทั้ งหมด และมีอ  ำนำจลงนำมพร้อมประทบัตรำของบริษัท แต่ปัจจุบนักำร
ก ำหนดนโยบำยส่วนใหญ่มำจำกกรรมกำรอิสระภำยนอก ไม่มีท่ำนหน่ึงท่ำนใดสำมำรถก ำหนดนโยบำยเองได้ 
 
 

 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร 
  

กรรมกำรและผูบ้ริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ ทั้งน้ีกำรก ำหนด 
ค่ำตอบแทนจะจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะที่เช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกบัธุรกิจอื่นที่มี
ควำมคลำ้ยคลึงกนั โดยค่ำตอบแทนท่ีก  ำหนดข้ึนมีควำมเหมำะสมกบัหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำร
แต่ละท่ำน โดยอยูใ่นรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน เบ้ียประชุม และ/หรือเงินเดือนและโบนัส โดยตั้งแต่ปี 2561 บริษทัไดมี้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ีงมีหนำ้ที่รับผิดชอก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร โดย
พิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัและผลตอบแทนของธุรกิจที่คลำ้ยคลึงกนัเป็นส ำคญั 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 

 กรรมกำร 

                        รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัในปี 2562 ซ่ึงประกอบดว้ยประชุมกรรมกำร 7 คร้ัง, ประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้น 1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5 คร้ัง และกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน                      
4  คร้ัง 

 
รายช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2561 2562 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธำนกรรมกำร 1,224,000 1,059,000 

2. นำยพรชยั พิศำลอนุกูลกิจ กรรมกำร 1,050,000 840,000 

3. นำยไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์ กรรมกำร 1,050,000 825,000 

4. พลเอกฐิติวจัน์ ก ำลงัเอก  กรรมกำรอิสระ,                                          
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

1,230,000 1,047,000 

5. นำยทินกร  สีดำสมบูรณ์ 
 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1,215,000 960,000 

6. นำยสมศกัดิ์ สุริยวงศ ์ 
 

กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

810,000 963,000 

7. นำยสุพจน์ แกว้มณี  
 

กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

945,000 960,000 

8. นำงสำววรรณำ พลแกว้  กรรมกำร 75,000 840,000 
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หมำยเหตุ :  
  

1. พลเอกฐิติวจัน์ ก  ำลงัเอก ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็น ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม  2561 
2. นำยสุพจน ์แกว้มณี ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็น กรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2561 
3. นำยสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็น ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน                                     

เม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2561  
4. นำงสำววรรณำ พลแกว้ ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561  

 

 ผูบ้ริหำร 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 กำรประชุมคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอปีละ  4  คร้ังเป็นอยำ่งนอ้ย ซ่ึงในกำรประชุมแต่ละคร้ังทำง 

ฝ่ำยบริหำรได้จัดเตรียมข้อมูลและรำยละเอียดเพื่อให้คณะกรรมกำรใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ และในระหว่ำงประชุม 
ประธำนในที่ประชุมไดใ้หเ้วลำกบักรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ อยำ่งรอบคอบ รวมถึงกำรให้แสดงควำมคิดเห็นได้
อยำ่งเตม็ที่ และมีกำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งมีกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรอง 
เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้ซ่ึงในปี  2562  ท่ีผ่ำนมำมีกำรประชุมทั้งหมด  7  คร้ัง   

 
 คณะอนุกรรมกำร 

บริษทัมีคณะอนุกรรมกำร 2 คณะคือ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินงำน โดยในปี  2562  มีกำรประชุมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจ ำนวน  5  คร้ัง และมีกำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 4 คร้ัง  
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่าตอบแทน 

ปี 

2562 
จ ำนวนรำย รวมทั้งส้ิน 

เงินเดือนและโบนสั 6 36,602,646.33 

เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ + อื่นๆ 6 1,566,243.00 
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6. ระบบการควบคุมภายใน  
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในข้ึนโดยหน่วยงำนดงักล่ำวมีควำมเป็นอิสระ โดยมีสำยกำรรำยงำน 
ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในดำ้นกำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในดำ้น
งำนบริหำรหน่วยงำน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม
ภำยใน, กำรประเมินควำมเส่ียง, กำรก ำกบัดูแลกิจกำร และเป็นที่ปรึกษำเพื่อสนบัสนุนใหบ้ริษทัสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ  แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีของหน่วยงำนไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมที่ส ำคญั (Key 
Control Points) และเนน้ใหมี้กำรควบคุมเชิงป้องกนั  รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นทุจริตตำมนโยบำยกำรใหข้อ้มูลกำร
กระท ำผิดและกำรทุจริต กำรสอบสวนและกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy) 

 โดยหน่วยงำนดงักล่ำวมีบทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบดงัน้ี 

1. ในบทบำทของท่ีปรึกษำ จดัใหมี้กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน โดยกำรประเมินตนเองโดยได้
สนับสนุนด้ำนกำรเป็นที่ปรึกษำ, กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และกำรน ำเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภำพมำใชใ้นกำรประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังำนมีกำรพฒันำกำรควบคุมที่ดีและมีระบบกำรปฏิบติังำนที่มี
ประสิทธิภำพ  นอกจำกน้ียงัส่งเสริมให้มีกำรตรวจประเมินกำรควบคุมภำยในโดยกำรประเมินตนเอง (CSA Validation) 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำแต่ละขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไดใ้ชก้ำรควบคุมภำยในโดยกำรประเมินตนเองอย่ำงเหมำะสม เพื่อสนับสนุน
ใหบ้ริษทับรรลุกลยทุธ์และเป้ำหมำยที่ก  ำหนด  หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบติังำนดว้ยตนเอง
เป็นประจ ำทุกปี และมีกำรประเมินโดยองคก์รอิสระจำกภำยนอกทุก 5 ปี 

2. ปฏิบติัหนำ้ที่เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่ไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทให้บรรลุผล และเป็นที่ปรึกษำเพื่อให้ค  ำแนะน ำในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรควบคุมภำยใน             
ตำมกรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน COSO 2013, ดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง, ดำ้นจริยธรรมธุรกิจ, ดำ้นควำม
ปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ เป็นตน้ 

3. ยดึถือกรอบโครงสร้ำงกำรปฏิบติังำนวิชำชีพตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนสำกล กฎบตัรของ
หน่วยงำน รวมทั้งกำรทบทวนคู่มือกำรปฏิบติังำนตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ำกำรปฏิบติังำนมีคุณภำพ
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีดี ระบบ
กำรก ำกบัดูแลท่ีดี สำมำรถเพิ่มคุณค่ำใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพฒันำองคก์รสู่ควำมย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยใน ใหส้ำมำรถตรวจสอบไดทุ้กดำ้น   (Integrated  
Audit) เช่น ดำ้นระบบธุรกิจ, ดำ้นระบบสำรสนเทศ และดำ้นระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเนน้พฒันำเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน
ให้เป็นมืออำชีพ และส่งเสริมให้มีวุฒิบตัร IACP (Internal Audit Certificate Program), CPIAT (Certified Professional 
Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor) และ CFE (Certified Fraud Examiners) 
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 โดยในปี 2562 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดด้  ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

1)  ก  ำหนดระบบงำนของทั้งหมดบริษทั ( Audit Universe ) 
2)  ก ำหนดประเภทควำมเส่ียงของระบบงำนต่ำง ๆ (Risk ) รวมทั้งก  ำหนดกรอบบริหำร 

 ควำมเส่ียง 
3)  กำรตรวจสอบระบบต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 ระบบกำรจดักำรสินคำ้ส ำเร็จรูป 
 ระบบกำรจดัซ้ือวตัถุดิบ 
 ระบบกำรจดัซ้ือทัว่ไป (ภำยในประเทศ) 
 ระบบกำรจำ้งเหมำและใหบ้ริกำร 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
กรกฎำคม  2548  และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำธุรกิจของบริษทัควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัฯ ไดมี้แนวปฏิบติั
เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในหลำยดำ้น ส ำหรับปี 2562 ที่ผ่ำนมำบริษทัไดด้  ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ือง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดงัน้ี 
 
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

บริษทัไดด้  ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะภำยในบริษทัหรือภำยนอก 
บริษทัตำมรำยละเอียดรำยงำนในหวัขอ้ กำรก  ำกบัดูแลกิจกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) พนักงานและลูกจ้าง พนกังำนของทำงบริษทัฯและผูท้ี่มำติดต่อไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม ข้ึนอยู่กบั

ปริมำณและคุณภำพของงำน รวมไปถึงเงินรำงวลัประจ ำปีดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักำรปฏิบติังำนของ

ทำงบริษทั, ระยะเวลำและกำรปฏิบติังำนของพนกังำน  

2) ลูกค้า ก่อนกำรส่งออกสินคำ้ ทำงบริษทัจะใหลู้กคำ้ตรวจสอบสินคำ้อย่ำงละเอียดก่อนทุกคร้ัง เพื่อเป็น

กำรรับประกนัและยอมรับระดบัของคุณภำพสินคำ้ สินคำ้ทั้งหมดจะมีกำรรับประกนัในระยะเวลำ 2 ปี

หลงัจำกกำรส่งมอบ 

3) คู่แข่ง ทำงบริษทัมีนโยบำยรำคำตลำดท่ีไม่ยติุธรรมกบัระดบัควำมสำมำรถ ดงันั้นเรำจึงไม่เคยท่ีจะไดรั้บ

ผลประโยชน์มำกกว่ำคู่แข่ง 
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4) ชุมชนและสังคม บริษทัมีระบบจัดกำรส่ิงแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น และเป็นเวลำนำนท่ีไม่มีกำร

ร้องเรียนจำกชุมชนหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของเรำ 

5) ผู้ถือหุ้น บริษทัมีนโยบำยจ่ำยปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 ของก ำไรของบริษทัฯ โดย

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 คณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติัใหเ้สนอที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น

จ่ำยเงินปันผลอีก ในอตัรำ 0.40 บำท ต่อหุน้ (งบเฉพำะกิจกำร) ทั้งน้ีเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปัน

ผลของบริษทั คือไม่นอ้ยกว่ำ 50% ของก ำไรสุทธิ 

 

รำยละเอียดเงินปันผลที่บริษทัไดจ่้ำยส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 
 

 
ผลกำรด ำเนินงาน วนัที่จ่ำย 

BOI NON BOI รวม 

บำท : หุน้ บำท : หุน้ บำท : หุน้ 

เงินปันผลระหว่ำงกำล 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 62) 4 ธนัวำคม 2562 0.22 0.03 0.25 

เงินปันผลคร้ังท่ี 2 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 62) 29 เมษำยน 2563 0.30 0.10 0.40 

รวม 0.52 0.13 0.65 

 

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 
บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัและค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 
1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำน ดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุควำมพิกำร โดยพนกังำนของบริษทั ณ ปัจจุบนั

ประกอบดว้ยพนกังำนทั้งส้ิน 542 คน และ  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีแรงงำนต่ำงชำติ ประกอบ

ไปดว้ย 

 

สัญชาติ คน 

พม่ำ 61 

ญ่ีปุ่ น 3 

จีน 2 

กมัพูชำ 2 

มำเลเซีย 1 

รวม 69 
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บริษทัค ำนึงสิทธิมนุษยชนของพนกังำนทุกเช้ือชำติ รวมถึงพนกังำนท่ีมีควำมพิกำร โดยใหส้วสัดิกำรที่ 

เท่ำเทียมกนั โดยเม่ือส้ินปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหพ้นกังำนที่มีควำมพิกำรเขำ้มำร่วมงำนกบับริษทั โดยมีจ ำนวนทั้งส้ิน 

6 คน โดยบริษทัใหสิ้ทธิในเร่ืองของค่ำตอบแทนเท่ำกบัพนกังำนปกติไม่แยกสัญชำติ เช้ือชำติ ทุกคนจะไดรั้บสวสัดิกำรกำร

ท ำงำนที่เท่ำเทียมกนั  

 

2) ปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรม โดยบริษทัมีนโยบำยกำรท ำงำนโดยให้ผลตอบแทนกำรท ำงำนของ

พนกังำนจำกปริมำณงำนที่ท  ำและคุณภำพของงำนโดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนเลือกระดบัค่ำตอบแทนที่

พนกังำนตอ้งกำรทั้งในส่วนของฝ่ำยผลิตและในส่วนของพนกังำนส ำนกังำน  รวมถึงบริษทัไดป้รับปรุง

สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน เพื่อใหพ้นกังำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีเปิดโอกำสให้โยกยำ้ยต ำแหน่ง และ

พฒันำศักยภำพกำรท ำงำนฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะกำรท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  รวมถึงสำมำรถขอ

ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งเพื่อผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

3) สนบัสนุนกำรศึกษำของพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง นโยบำยหลกัของบริษทัคือพนักงำนทุกคนจะตอ้งมีกำร

อบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้เป็นประจ ำทุกปี  เพื่อใหพ้นกังำนไดมี้กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถอยู่เสมอ 

ดงัค  ำขวญัของบริษทั คือ ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเม่ือวาน โดยในปี 2562 บริษทัไดจ้ัดให้มีกำรอบรมของ

พนกังำน จ ำนวนมำกกว่ำ  30 หลกัสูตรทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ โดยใชง้บประมำณดำ้น

กำรอบรมประมำณ 9.66 ลำ้นบำท 
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 บริษทัฯ ไม่เพียงแต่จะสนบัสนุนเพียงแค่พนักงำนเท่ำนั้น แต่ยงัคงให้กำรสนับสนุนดำ้นกำรศึกษำแก่บุตร

ของพนกังำน โดยเรำไดจ้ดัตั้งทุนกำรศึกษำข้ึนมำตั้งแต่ปี 2556 

 เป็นเวลำกว่ำ 6 ปี ที่บริษทัใหก้ำรสนบัสนุนทุนกำรศึกษำแก่บุตรของพนักงำน โดยทุนกำรศึกษำในปี 2562 

บริษทัจะจ่ำยในรอบปี 2563 เน่ืองจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑใ์หม่ โดยแสดงรำยกำรตำมแผนผงัดำ้นล่ำงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) จดัใหมี้กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรของบริษทั เพื่อเป็นตวัแทนของพนักงำน โดยผ่ำนคดัเลือก

จำกพนกังำนทุกคนในบริษทั และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนั

จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งถึงวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563  โดยคณะกรรมกำรสวสัดิกำรมีหน้ำที่ รับค ำร้อง

ทุกขข์องพนกังำนที่ตอ้งกำรร้องทุกขห์ำกคิดว่ำไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบติังำน รวมทั้งจัดตั้ง

กองทุนสวัสดิกำรของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนได้ออมเงิน โดยเ ร่ิมก่อตั้ งตั้ งแต่ปี 2544                        

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562  มีพนกังำนเป็นสมำชิกทั้งส้ิน 463 คน 

 

5) จดัใหมี้สวสัดิกำรใหก้บัพนกังำนในทุกดำ้น ไม่ว่ำจะเป็น 

 ดำ้นที่พักอำศัย โดยจัดให้มีหอพกัส ำหรับพนักงำนและครอบครัว โดย  ณ ส้ินปี 2562 มี

พนักงำนของบริษัทจ ำนวน 299 คน และครอบครัวของพนักงำนอีกจ ำนวน 263 คน รวม

ทั้งส้ิน  562 คน อำศยัอยูท่ี่หอพกั และตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิกำรใหก้บัพนักงำน

ทำงดำ้นท่ีอยูอ่ำศยั โดยบริษทัทำนะกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้

ก่อสร้ำงบำ้นเพื่อขำยเป็นสวสัดิกำรให้กบัพนักงำนในรำคำถูก โดยส ำหรับเฟสแรกไดเ้ร่ิม

ตั้งแต่ปี 2558 ไดเ้ปิดจ ำหน่ำยจ ำนวน 41 หลงัและพนกังำนไดย้ำ้ยเขำ้อยูแ่ลว้ทั้งหมดในปี 2559  

และในปี 2559 ไดเ้ร่ิมก่อสร้ำงเฟส 2 เพิ่มอีกจ ำนวน 56 หลงั โดยพนกังำนไดย้ำ้ยเขำ้อยู่ไดแ้ลว้
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ทั้ งหมด เ ม่ือเดือนพฤษภำคม 2561 ซ่ึงรวมบ้ำนพักที่สร้ำงขำยให้กับพนักงำน เพื่อเป็น

สวสัดิกำรทั้งส้ิน 97 หลงั 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                               หอพกัพนกังำน MCS 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                              หมู่บำ้น M.C.S. Village 

 

 ดำ้นสุขภำพ บริษทั เลง็เห็นควำมส ำคญัของสุขภำพของพนกังำนเป็นหลกั โดยพนกังำนทุกคน

ก่อนเร่ิมงำนจะไดรั้บกำรตรวจสุขภำพ  และเป็นประจ ำทุกปีบริษทัจะจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพ

ประจ ำปี โดยในปี 2562 จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพและฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เม่ือวนัที่ 

6 มิถุนำยน 2562 รวมทั้งกรณีท่ีพนกังำนเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน บริษทัไดจ้ัด

ใหมี้ประกนัภยัส ำหรับในส่วนน้ี นอกเหนือจำกนั้นพนักงำนทุกท่ำนยงัสำมำรถใชส้วสัดิกำร

เบิกค่ำรักษำพยำบำลกบับริษทักรณีที่เกิดกำรเจ็บป่วยได ้
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 ดำ้นกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพเพื่อส่งเสริมให้พนักงำนของบริษทัมีกำรออมเงินไวใ้ชใ้นยำม

เกษียณอำย ุหรือออกจำกงำน โดยบริษทัจดัให้พนักงำนไดมี้กำรสมทบเงินเขำ้กองทุนส ำรอง

เลี้ ยงชีพกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกดัตั้ งแต่ปี 2548 และบริษัทได้

สมทบเงินอีกจ ำนวนหน่ึงให้กบัพนักงำน  โดยตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 มีอตัรำกำรสมทบ

ตั้งแต่ 3% ส ำหรับพนกังำนที่ปฏิบติังำนมำน้อยกว่ำ 4 ปี และสูงสุดที่ 13% ของเงินเดือนของ

พนกังำนส ำหรับพนกังำนที่ปฏิบติัหนำ้ที่กบับริษทัมำกกว่ำ 10 ปีข้ึนไป  

 

 ดำ้นควำมปลอดภยั  บริษทัเล็งเห็นควำมส ำคญัเร่ืองของควำมปลอดภยักบัพนักงำน โดยจัด

อุปกรณ์ป้องกนัควำมปลอดภยัพื้นฐำนในโรงงำนให้กบัพนักงำนทุกท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นหมวก 

รองเทำ้เซฟต้ี แว่นตำ  รวมถึงบริษทัไดท้  ำประกนัชีวิตท่ีท  ำใหก้บัพนกังำนทุกท่ำนตั้งแต่วนัเร่ิม

งำนวันแรก เพื่อให้ควำมคุ ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงำนไม่ว่ำจะขณะปฏิบัติงำน หรือว่ำ

นอกเหนือจำกเวลำปฏิบติังำน  

 

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า) 
 

1) เพื่อเป็นกำรรับผิดชอบต่อคุณภำพของสินคำ้ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคำ้ บริษทัจดัใหมี้กำรเขำ้มำตรวจสอบ

คุณภำพของช้ินงำนก่อนกำรส่งมอบ  โดยในปี  2562  มีตัวแทนของลูกคำ้เขำ้มำตรวจสอบช้ินงำน                    

8 โครงกำรรวมกำรเขำ้มำตรวจงำนจำกตวัแทนลูกคำ้ทั้งส้ิน 121 คร้ัง โดยบริษทัจัดให้มีแบบฟอร์ม

ส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ทุกคร้ังที่เขำ้มำ ซ่ึงผลส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 5 ปียอ้นหลงั มีดงัน้ี 

 

ปี การตรวจสอบช้ินงาน 
 (คร้ัง) 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของลูกค้า (%) 

2558 40 87.38 

2559 44 87.38 

2560 121 89.08 

2561 54 94.60 

2562 121 97.14 
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ด้านการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

1) เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทมัน่ใจถึงควำมสอดคลอ้งดำ้นอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั โดย

บริษัทไดรั้บรองมำตรฐำน OHSAS 18001  ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้ Upgrade เป็น                       

ISO 45001 : 2018 โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 โดยบริษทัฯ ได้

เลง็เห็นควำมส ำคญัเร่ืองกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัใหมี้กำรตรวจสอบวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม

เป็นประจ ำทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงครอบคลุมทุกพื้นท่ีของบริษทั  ซ่ึงจำกกำรตรวจสอบพบว่ำ คุณภำพน ้ ำ

ด่ืม / น ้ำท้ิง ระดบัควำมร้อนบริเวณกำรท ำงำน ระดบัควำมเส่ียงเฉลี่ย ระดบัควำมเขม้ของแสงสว่ำงใน

บริเวณกำรท ำงำนทั้งในเวลำกลำงวนั และกลำงคืน เป็นไปตำมมำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท ำให้มัน่ใจว่ำ

ระบบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัไม่เป็นอนัตรำยต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) บริษทัมีหน่วยงำนเฉพำะเพื่อควบคุมและผลกัดนักำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนดำ้นอำชีวอนำมยัและควำม

ปลอดภยั โดยในปี 2562 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (คปอ.) 

ตำมประกำศของHU 170/62 โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตั้ งแต่วันท่ี  17 ธันวำคม  2562 -                           

17 ธนัวำคม 2564 ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะท ำงำนจ ำนวน  13  ท่ำน ที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถที่ผ่ำน

กำรอบรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ซ่ึงคณะท ำงำนน้ีจะมีกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพื่อ

พิจำรณำนโยบำยและแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุน กิจกรรม

ดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร เพื่อควำมปลอดภยัของลูกจ้ำง  ผูรั้บเหมำและ

บุคคลภำยนอกที่เขำ้มำปฏิบติังำนหรือเขำ้มำใชบ้ริกำรในสถำนประกอบกำร 

 

 

 



 

 หน้าที ่ 68 | M C S    
 

3) บริษัทได้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนอำชีวอนำมัยในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อสุขภำพ (Health Risk 

Assessment : HRA) เป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับพนักงำนที่มีอำยุงำนมำกกว่ำ 1 ปี โดยในปี 2562  บริษทั 

จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพของพนกังำนประจ ำปี เม่ือวนัที่  6 มิถุนำยน 2562  เพื่อให้ทรำบถึงระดบัควำม

เส่ียงต่อสุขภำพของผูป้ฏิบติังำน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป้ฏิบติังำนมัน่ใจว่ำผูป้ฏิบติังำนจะไดรั้บกำรดูแลจัดกำร

ดำ้นควำมเส่ียงต่อสุขภำพโดยไดรั้บกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจยัเส่ียง เช่น กำรตรวจหำสำรตะกัว่ในเลือด 

ตรวจหำสำรระเหยในปัสสำวะ สภำพกำรท ำงำนของปอด กำรตรวจหำแมงกำนีส และกำรตรวจ

สมรรถภำพกำรไดย้นิ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัเร่ืองระบบกำรจัดกำรพลงังำนในองค์กร เพื่อให้เกิดกำรอนุรักษ์พลงังำน
อยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงถือว่ำมีควำมส ำคญัต่อชุมชนและสังคม โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดป้ระกำศนโยบำยอนุรักษ์พลงังำนอย่ำง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนได้มีส่วนร่วม และด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด  

 

1) โครงการมาตรการประหยดัพลังงาน 

บริษทัเลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรอนุรักษพ์ลงังำน ดงันั้นเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำน

ของบริษทั ด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ บริษทัจึงไดป้ระกำศมำตรกำรประหยดัพลงังำนภำยในบริษทั 

ตำมประกำศที่ HU 022/62 Rev.1 เร่ืองนโยบำยอนุรักษพ์ลงังำน ประกำศ ณ วนัที ่14 กุมภำพนัธ์ 2562                                       
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2) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  

โดยบริษัทได้เ ร่ิมโครงกำรตั้ งแต่ เ ดือน กันยำยน 2557 โดยใช้งบประมำณกำรลงทุนทั้ ง ส้ิน                

1,950,000 บำท เพื่อเป็นกำรประหยดัพลงังำน และมีส่วนช่วยส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจำกกำรตรวจวดักำรใช้

พลงังำนแสงอำทิตยด์งักล่ำวในปี 2562 สำมำรถใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยท์ดแทนกระแสไฟฟ้ำปกติได้

จ  ำนวน 7,536.80 กิโลวตัตฮ์ำว 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) โครงการโรงงานสีขาว  

บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรโรงงำนสีขำว กบักระทรวงแรงงำน ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั เพื่อส่งเสริม
ใหพ้นกังำนของบริษทัห่ำงไกลจำกยำเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนหันมำออกก ำลงักำยโดยจัด
สถำนที่ออกก ำลงักำยให้กบัพนักงำน เพื่อให้พนักงำนไดใ้ชเ้วลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภำพ
ร่ำงกำยที่แขง็แรง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4) สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็ในเด็กในชุมชน โดยบริษทัไดร่้วมบริจำคเงินให้กบัเทศบำลต ำบลรำชครำม 

อ  ำเภอบำงไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ เพื่อสนุนสนุนกิจกรรมและอำหำรในงำนวนัเดก็ 
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ด้านการพัฒนาไม่หยดุน่ิงเพ่ือองค์กรที่ยัง่ยืน 
 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัเร่ืองกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ไม่ว่ำจะเป็นกำรประกอบธุรกิจ ดำ้นกำร 
พฒันำควำมสำมำรถของบุคคลำกร ดงัค  ำขวญัของบริษทัท่ีว่ำ  
 

“ทุกวนัต้องก้าวหน้า กว่าเม่ือวาน” หรือ Better than yesterday, everyday  
 

ซ่ึงทำงคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงพนักงำนทุกท่ำน ยงัคงมีปณิธำนมุ่งมัน่ท่ีจะถือปฏิบติัอย่ำงต่อเน่ือง
และสม ่ำเสมอ เพื่อพัฒนำธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืนซ่ึงผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัทั้ งภำยในและภำยนอก มีควำมมัน่ใจและไดรั้บ
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
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รายการระหว่างกนั   
 

 รำยกำรบญัชีที่มีสำระส ำคญัระหว่ำงบริษทักบับริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ซ่ึงไดร้วมไวใ้นงบกำรเงิน  ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัที ่ 31  ธนัวำคม  2562  มีดงัน้ี  
 
                                หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท / บุคคล
ที่มีผลประโยชน์

ร่วมกัน 

ประเภท ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ                
ปี 2562 

ความจ าเป็น/ 
ความสมเหตุสมผล 

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

 ค่ำใชจ่้ำย   ทำงบริษทัไดรั้บบริกำรจำก M.C.S. -
JAPAN Co., Ltd. เป็นบริกำรผลิตและ
แกไ้ขช้ินงำนท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

52,136 เป็นรำยกำรบริกำรตำมปกติ 

  - บริษทัไดใ้หบ้ริษทั M.C.S.JAPAN – 
Co.,Ltd กูย้มืเงินเพื่อช ำระคืนเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงิน 

142,342 เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนเพื่อลด
ภำระกำรจ่ำยดอกเบ้ียใหก้บั
สถำบนักำรเงิน มำเป็นช ำระ
ดอกเบ้ียใหก้บับริษทัใหญ่
แทน   

 รำยรับ - บริษทับนัทึกดอกเบ้ียรับจำกกำรให ้
M.C.S.-JAPAN Co.,Ltd กูเ้งิน 

6,035 เป็นรำยกำรที่เกิดจำกเงินให้
บริษทัในเครือกูย้ืม 

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

  

 

ค่ำใชจ่้ำย  - บริษทัจ่ำยค่ำจำ้งผลิตช้ินงำนและค่ำจำ้ง
เขียนแบบ 

250,268 เป็นรำยกำรบริกำรตำมปกติ 

นางสาวชาลิสา   ชิ บุคคลเกี่ยวขอ้งกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 

 ค่ำใชจ่้ำย - บริษทัเช่ำบำ้นพกั เพื่อรับรองลูกคำ้   75 เป็นรำยกำรเช่ำ     

อสังหำริมทรัพยร์ะยะสั้น 
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  ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการส าหรบัปี 2562 

 
1.  ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
ในปี  2562  บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน) มีรำยไดร้วมจ ำนวน  3,357.88  ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่

เป็นรำยไดจ้ำกกำรส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นและมีรำยไดบ้ำงส่วนมำจำกงำนในประเทศ  บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยรวม  2,713.96 
ลำ้นบำท  และมีก  ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่จ ำนวน  608.54 ลำ้นบำท  

 

 
 

 

 

 
 
 
 

เพิ่มข้ึน 2.00% 

ลดลง 4.83% 

เพิ่มข้ึน 45.96% 
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2.  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกิจการในปี 2562  
 
 รายได้จากการขายและบริการ  
   ในปี 2562 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  จ ำนวน 3,300.34 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกปี 2561                     
จ  ำนวน 52.08 ลำ้นบำท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.60 โดยเป็นรำยไดจ้ำกกำรส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น 2,621.43 ลำ้นบำท และ
เป็นรำยไดจ้ำกงำนในประเทศ 678.91 ลำ้นบำท  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ต้นทุนขายและบริการ  
 ในปี  2562 บริษัทมีต้นทุนขำยและบริกำรจ ำนวน   2,150.25 ล้ำนบำท   ลดลงจำกปี  2561                                            
จ  ำนวน 14.13 ลำ้นบำท  หรือร้อยละ 0.65  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้าที ่ 74 | M C S    
 

 ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัมีก  ำไรขั้นตน้จ ำนวน 1,150.09 ลำ้นบำทเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีก  ำไรขั้นตน้ 
1,083.88 ลำ้นบำท โดยในปี 2562 มีอตัรำก  ำไรขั้นตน้เท่ำกบัร้อยละ 34.85 มำกกว่ำปี   2561   ที่มีอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั
ร้อยละ 33.37 เน่ืองจำกในปี 2562 ชนิดของโครงกำรงำนที่ท  ำ มีอตัรำก ำไรที่สูงกว่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายได้อ่ืน 
  ในปี  2562  บริษทัมีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 50.47 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกปี 2561 เป็นจ ำนวน 6.69 ลำ้นบำท 
  
  
 
 
 
 
 
 
   
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ในปี 2562 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 300.08  ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 38.22 ลำ้นบำท  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ในปี 2562 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 220.28 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ  ำนวน 54.89 ลำ้นบำท

เน่ืองจำกในปี 2561 มีกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญส ำหรับ ลูกหน้ีของบริษทัยอ่ย (M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.) ทีอ่ำยหุน้ีเกิน                 
1 ปี ในขณะที่ปี 2562 ไม่มีกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญเพิ่มเติม 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  
  ในปี 2562 บริษทัมีก  ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 7.06  ซ่ึงเปลี่ยนแปลงจำกปี 2561 ซ่ึงมีผลขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 23.83 ลำ้นบำท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  
 ในปี 2562 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 7.59 ลำ้นบำทลดลงจำกปี 2561 จ  ำนวน 3.01 ลำ้นบำท  
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ภาษีเงินได้  
ในปี 2562 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดจ้  ำนวน 24.45 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกปี 2561 จ  ำนวน 4.75 ลำ้นบำท ซ่ึง

เกิดจำกภำษีเงินไดท่ี้เพิ่มข้ึนของบริษทัยอ่ย M.C.S. Xiamen Co.,ltd. เน่ืองจำกในปี 2562 M.C.S. Xiamen Co.,ltd. มีผลก ำไร
ที่มำกกว่ำปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  
 จำกปัจจยัที่กล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ ท ำใหปี้ 2562 บริษทัมี ผลก ำไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่เป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 

608.54 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกปี 2561 จ  ำนวน 191.61 ลำ้นบำท   
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3.  ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
   

สินทรัพย์รวม 
 ณ 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 5,096.49 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำก 31 ธนัวำคม 2561 

จ ำนวน 1,062.68 ลำ้นบำท หรือเป็นอตัรำกำรเพิ่มข้ึนร้อยละ 26.34% จำกปี 2561   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  
 ณ 31 ธันวำคม  2562 บริษัทมีลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ี อื่นรวมจ ำนวน 1,181.36 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำก                         
31 ธนัวำคม 2561 จ  ำนวน 762.88  ลำ้นบำท  หรือเป็นอตัรำกำรเพิ่มข้ึนร้อยละ 182.30 จำกปี 2561 
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สินค้าคงเหลือ  
 ณ 31 ธันวำคม  2562  บริษทัมีสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 1,912.65 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำก 31 ธันวำคม 2561  

จ  ำนวน 798.24 ลำ้นบำท  หรือเป็นอตัรำกำรเพิ่มข้ึนร้อยละ 71.63 จำกปี 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ณ 31 ธันวำคม  2562 บริษัทมีที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ  จ ำนวน 1,291.57 ล้ำนบำท ลดลงจำก                                    

31 ธนัวำคม 2561 จ  ำนวน 65.70 ลำ้นบำท หรือเป็นอตัรำกำรลดลงจำกปี 2561 ร้อยละ 4.84  เน่ืองมำจำกกำรตดัจ่ำยค่ำเส่ือม
รำคำ และกำรแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปลี่ยนที่ลดลงจำกปี 2561 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

หน้ีสินรวม  
ณ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวมจ ำนวน 2,041.32 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำก 31 ธันวำคม 2561 จ  ำนวน 

976.95 ลำ้นบำท หรือเป็นอตัรำกำรเพิ่มข้ึนร้อยละ 91.79 จำกปี 2561 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีส่วนของผู ้ถือหุ้นจ ำนวน 3,055.17 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำก 31 ธันวำคม 2561 

จ  ำนวน 85.73 ลำ้นบำท หรือเป็นอตัรำกำรเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.89 จำกปี 2561 เน่ืองจำกผลก ำไรประจ ำปีท่ีเพิ่มข้ึนหักดว้ยกำร
จ่ำยเงินปันผล    
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
                                                                          
                                                                                   หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 2561 2562 

งบประมำณที่ไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถ้ือหุน้  4,000,000 4,200,000 
1. ค่ำธรรมเนียมตรวจสอบ   
      -  ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำ - - 
      -  ส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสังกดั 3,610,000 3,790,000 
2. ค่ำบริกำรอื่น 368,867 404,551 

ยอดรวม 3,978,867 4,194,551 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 
 

      คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน)  ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน  ซ่ึงคุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบและองค์ประกอบเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก  ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 

1. พลเอกฐิติวจัน์ ก ำลงัเอก        เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยทินกร  สีดำสมบูรณ์  เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสุพจน์ แกว้มณี   เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

      
      ส ำหรับปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประชุมรวม 5 คร้ัง  ซ่ึงไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ

โดยสรุปดงัน้ี 
 

1. สอบทำนควำมถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ของ บริษทัซ่ึงงบ   
   กำรเงินดงักล่ำวไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอและเป็นไปตำม  
   ขอ้ก  ำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได ้  
   พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำกำรก  ำกบัดูแลกิจกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนและขอ้ก  ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
   ประเทศไทย  กฏหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงกฏหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

3. พิจำรณำสอบทำนกำรประเมินควำมเส่ียงของบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดติ้ดตำมใหมี้กำรปฏิบติัและ 
   ป้องกนัควำมเส่ียง ทั้งจำกกำรแนะน ำโดยผูส้อบบญัชีและจำกกำรบริหำรงำนของบริษทัในสถำนะกำรณ์ที่  
   เปลี่ยนแปลงของสภำวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

4. พิจำรณำสอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรเสนอและให ้
   ค ำเนะน ำเพื่อช่วยปรับปรุงระบบ กำรควบคุมภำยในใหมี้ประสิทธิภำพและควำมคล่องตวั ต่อกำรบริหำรจดักำร 
   ใหท้นัต่อสภำวะในยคุปัจจุบนั 

5. กำรก ำกบัดูแลกำรตรวจสอบภำยใน ไดส้อบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี กำรปฏิบติังำน กำรรำยงำนผล       
   ซ่ึงกำรตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ มีควำมเหมำะสม ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงและท ำใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำร 
   บริหำรงำน 

6.    กำรประเมินกำรปฏิบติังำนกำรตรวจสอบบญัชี  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและเสนอต่อ   
   คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัที่ประชุมผูถ้ือหุน้ แต่งตั้งนำย บณัฑิต ตั้งภำกรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต   
   เลขที ่8509  หรือนำย ธนิต โอสถำเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่  5155  หรือนำย เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์  
   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4195 จำกบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
   ประจ ำปี 2563 และก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวนไม่เกินปีละ  4,500,000 บำท                                                 
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              อน่ึง ในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปอยำ่งมีอิสระในกำรเสนอควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำ
ในกำรบริหำรจดักำรใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั    ซ่ึงไดรั้บควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยเป็นอยำ่งดี ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี  

 
 
 
               ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 
           ( พลเอกฐิติวจัน ์ก  ำลงัเอก ) 

                                ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
                                                                                                       5 มีนำคม 2563                                            
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต   
 

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตปี 2562 
 

ความเห็น  
 ขำ้พเจ้ำไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั และขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั เอ็ม.ซี.
เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั)  ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นและ  งบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
 ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
แสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทั
และบริษทัตำมขอ้ก  ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีที่ก  ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจ้ำไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก  ำหนดเหล่ำน้ี 
ขำ้พเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจ้ำไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจ้ำไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ ทั้งน้ี
ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 
กำรประมำณหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้   
 บริษทัมีบญัชีประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวนเงิน 75.78 ลำ้น
บำท ในงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 74.94 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 19 
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 บริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเม่ือมีกรณีท่ีช้ินงำนไม่เป็นไปตำมแบบท่ี
ลูกคำ้ก  ำหนด ช้ินงำนเสียหำย ส่งมอบช้ินงำนไม่เป็นไปตำมแผนงำน เป็นตน้ ระยะเวลำประกนัสินคำ้ประมำณ 2 ปี หลงัจำก
วนัท่ีลูกคำ้น ำช้ินงำนไปติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมดของโครงกำรซ่ึงระยะเวลำครอบคลุมกำรรับประกนัมีควำมไม่แน่นอน
เน่ืองจำกข้ึนอยูก่บัโครงกำรของลูกคำ้และจ ำนวนช้ินงำนท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก  ำหนดตำมสัญญำ  นอกจำกน้ีประมำณ
กำรหน้ีสินเป็นรำยกำรท่ีใชดุ้ลยพินิจจำกฝ่ำยบริหำรมำกและมีควำมยำกในกำรก ำหนดจังหวะเวลำและมูลค่ำประมำณ
หน้ีสินตอ้งจ่ำยในอนำคต ซ่ึงประมำณกำรรับประกนัสินคำ้มีจ ำนวนเงินท่ีมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงิน  
 
กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ใชว้ิธีสอบถำมและท ำควำมเขำ้ใจกบัฝ่ำยบริหำรในกำร
ประมำณกำรและกำรทบทวนประมำณกำร ประเมินควำมเหมำะสมขอ้มูลสถิติรำยจ่ำยที่เกิดจริงในอดีตที่น ำมำใชเ้ป็นฐำน
ในกำรพิจำรณำเปรียบเทียบกบัอัตรำท่ีน ำมำค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกันสินคำ้ ทดสอบกำรค ำนวณ
รำยละเอียดกำรเคลื่อนไหวของประมำณกำร และตรวจสอบหลกัฐำนกำรจ่ำยจริงแต่ละงำน ตลอดจนประเมินควำมเพียงพอ
ของกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
 ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัย่อยในประเทศจีนมี
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิทำงบญัชีจ ำนวนเงิน 35.68 ลำ้นหยวน (หรือเทียบเท่ำ151.86 ลำ้นบำท) ในจ ำนวน
น้ีมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นคำ้งช ำระเกินก ำหนดเวลำ 1 ปีเป็นจ ำนวนเงิน 31.62ลำ้นหยวน (หรือเทียบเท่ำ 134.55 ลำ้น
บำท) ฝ่ำยบริหำรของบริษทัย่อยไดพ้ิจำรณำบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีกำรฟ้องร้อง กลุ่มท่ีมีอำยุหน้ีคำ้ง
นำนเกิน 1 ปี กำรบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่ำวตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกจำกฝ่ำยบริหำรและจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญของบริษทัยอ่ยในประเทศจีนมีจ ำนวนเงินที่เป็นนยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวม 
 

กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกระดำษท ำกำรท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัยอ่ยในประเทศจีนท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น ซ่ึงรวมถึงสอบทำนกำรค ำนวณอำยุ
ลูกหน้ี  ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนกำรฟ้องร้องลูกหน้ี  กำรรับช ำระเงินภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี  นอกจำกกำร
สอบทำนดงักล่ำวขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหำร และผูจ้ัดท ำบญัชีของบริษทัย่อย เพื่อท ำควำมเขำ้ใจเหตุกำรณ์
และลกัษณะของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นท่ีคำ้งนำน  และสอบถำมถึงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรบนัทึกค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ ส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่นที่คำ้งนำนเกินกว่ำ 1 ปี และขำ้พเจ้ำไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของ
ประมำณกำรและประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีแต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรำยงำนนั้ น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ขำ้พเจ้ำ
ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น  
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  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ที่เกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมี
ควำมขดัแยง้ที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ที่ไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำ ขอ้มูลอื่นมี
กำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่   
  เม่ือข้ำพเจ้ำไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจ้ำสรุปไดว้่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำร
แกไ้ขขอ้มูลที่แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดย
ถูกตอ้งตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำ
จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด   
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง และกำรใชเ้กณฑ์กำร
บญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่
สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 ผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                 กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล
คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ
ตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุก
รำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำน้ี  
 ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจ้ำไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  
 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำ
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจ
ละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  
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 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี ประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร

ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร   
 

 สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร
และจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ที่อำจ
เป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้
ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจ้ำตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจ้ำโดยให้
ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจที่เกี่ยวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่
เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง   
 

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม 
รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำให้มีกำร
น ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมที่ควรหรือไม่ 
 

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอยำ่งเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 
 
 ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆที่ส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของ
กำรตรวจสอบตำมที่ไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส ำคญัในระบบ
กำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
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 ขำ้พเจ้ำได้ให้ค  ำรับรองแก่ผู ้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจ้ำไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่
เกี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเกี่ยวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่ขำ้พเจ้ำใชเ้พื่อ
ป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 
 จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนยัส ำคญัมำกที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจ้ำ
ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเว้นแต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับ เร่ือง
ดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจ้ำเพรำะ
กำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว   
 
 ผู ้สอบบัญชี ท่ี รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำ เสนอรำยงำนฉบับ น้ี คือ  นำงสำววัน นิสำ   
งำมบวัทอง 
 
 
 
 
 

                               (นำงสำววนันิสำ   งำมบวัทอง) 
                       ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6838 

 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 2563 



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 473,322,074      892,368,823      193,554,080      719,865,729      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 7 1,181,355,328   418,473,101      1,386,883,080   552,138,981      

สินคา้คงเหลือ 8 1,912,648,164   1,114,412,556   1,792,748,431   1,032,508,316   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,567,325,566   2,425,254,480   3,373,185,591   2,304,513,026   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     431,557,460      289,215,000      

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 9 81,255,070        69,451,655        81,255,070        69,451,655        

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 -                     -                     -                     -                     

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     259,330,235      275,463,846      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,291,571,703   1,357,272,001   786,790,700      817,232,543      

ค่าความนิยม 11 20,290,912        21,553,262        -                     -                     

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (สิทธิการเช่าท่ีดิน) 13 121,884,025      145,431,023      -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,092,709        6,387,031          5,931,571          3,950,911          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 3,501,003          7,889,455          3,501,003          7,889,455          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 571,703             578,357             34,775               8,025                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,529,167,125   1,608,562,784   1,568,400,814   1,463,211,435   

รวมสินทรัพย์ 5,096,492,691   4,033,817,264   4,941,586,405   3,767,724,461   

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม

หน้ำที่  - 88 -| MCS

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 -                     160,845,900      -                     -                     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 17 1,900,788,635   713,491,493      1,805,556,076   621,261,294      

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงินช าระภายใน 1 ปี 914,190             1,037,723          556,123             -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 77,590               149,890             -                     96,437               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,901,780,415   875,525,006      1,806,112,199   621,357,731      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน 2,313,799          176,843             1,984,830          -                     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 37,673,589        46,307,916        -                     -                     

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 18 23,775,451        18,860,393        23,775,451        18,860,393        

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 19 75,781,200        122,678,542      74,942,436        121,744,784      

ประมาณการหน้ีสินอ่ืน -                     830,000             -                     830,000             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 139,544,039      188,853,694      100,702,717      141,435,177      

รวมหนีสิ้น 2,041,324,454   1,064,378,700   1,906,814,916   762,792,908      

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

หน้ำที่  - 89 -| MCS

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสิ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 500 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000      500,000,000      500,000,000      500,000,000      

ทนุท่ีออกและช าระแลว้  

      หุ้นสามญั 500 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

        ช าระเต็มมูลค่าแลว้ 500,000,000      500,000,000      500,000,000      500,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21 140,000,000      140,000,000      140,000,000      140,000,000      

ส่วนเกิน (ต ่า) ทนุหุ้นสามญัซ้ือคืน 20 (153,609,677)     (153,609,677)     (153,609,677)     (153,609,677)     

การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นบริษทัยอ่ย (15,250,061)       (15,250,061)       -                     -                     

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

        ทนุส ารองตามกฎหมาย 23 50,000,000        50,000,000        50,000,000        50,000,000        

        ส ารองหุ้นทนุซ้ือคืน 21 295,812,458      295,812,458      295,812,458      295,812,458      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,393,192,004   3,141,151,000   3,461,995,902   3,218,000,372   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (925,756,087)     (748,510,526)     (963,614,736)     (749,459,142)     

หกั หุ้นทนุซ้ือคืน - หุ้นสามญั 21 (295,812,458)     (295,812,458)     (295,812,458)     (295,812,458)     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 12 66,592,058        55,657,828        -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,055,168,237   2,969,438,564   3,034,771,489   3,004,931,553   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,096,492,691   4,033,817,264   4,941,586,405   3,767,724,461   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ำที่  - 90 -| MCS

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,300,344,074  3,248,260,612  3,169,964,572  3,132,480,474  

รายไดอ่ื้น 50,472,075       43,785,801       51,504,159       40,777,824       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,063,214         -                    2,184,572         -                    

รวมรายได้ 3,357,879,363  3,292,046,413  3,223,653,303  3,173,258,298  

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 2,150,249,543  2,164,382,025  2,109,844,657  2,142,900,773  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 300,079,496     338,297,663     300,079,496     338,353,742     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 220,279,040     275,169,804     154,456,497     158,842,327     

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 24 -                    23,831,651       -                    24,016,892       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 35,756,641       39,560,536       26,488,534       30,799,217       

ตน้ทุนทางการเงิน 7,587,783         10,594,471       5,241,543         4,013,259         

รวมค่าใชจ่้าย 2,713,952,503  2,851,836,150  2,596,110,727  2,698,926,210  

ก าไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 643,926,860     440,210,263     627,542,576     474,332,088     

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (24,453,408)      (19,706,640)      (27,048,828)      (23,211,116)      

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 619,473,452     420,503,623     600,493,748     451,120,972     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ำที ่- 91 -| MCS



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

   ในก าไรหรือขาดทุน

    ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (177,245,561)    (55,400,820)      (214,155,594)    (21,844,783)      

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัเขา้ไปไว้

    ในก าไรหรือขาดทุน

    ก  าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 1,542,728         -                    1,542,728         -                    

    ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน (308,546)           -                    (308,546)           -                    

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (176,011,379)    (55,400,820)      (212,921,412)    (21,844,783)      
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 443,462,073     365,102,803     387,572,336     429,276,189     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 608,539,222     416,931,738     600,493,748     451,120,972     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,934,230       3,571,885         -                    -                    
619,473,452     420,503,623     600,493,748     451,120,972     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 432,527,843     361,530,918     387,572,336     429,276,189     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,934,230       3,571,885         -                    -                    
443,462,073     365,102,803     387,572,336     429,276,189     

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 26 1.28                   0.91                   1.26                   0.99                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ำที ่- 92 -| MCS

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

บาท



ทุนท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกิน (ต ่า) ทุน การเปล่ียนสดัส่วน รวมส่วน หุ้นทุนซ้ือคืน ส่วนของ รวม
และ หุ้นสามญั หุ้นสามญัซ้ือคืน การถือหุ้น ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผลต่างของอตัรา รวม ของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ช าระแลว้ บริษทัยอ่ย ทุนส ารองตาม ส ารอง แลกเปล่ียนจากการ องคป์ระกอบอ่ืน ของบริษทั ท่ีไมมี่อ านาจ
หมายเหตุ กฎหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน แปลงค่างบการเงิน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 500,000,000      140,000,000      (153,609,677)     (15,250,061)       50,000,000        295,812,458      3,141,151,000   (748,510,526)        (748,510,526)          3,209,593,194 (295,812,458)   55,657,828       2,969,438,564   
เงินปันผลจ่าย 29 -                     -                     -                     -                     -                     -                     (357,732,400)     -                         -                          (357,732,400)   -                    -                    (357,732,400)     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     608,539,222      -                         -                          608,539,222    -                    10,934,230       619,473,452      
 ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,234,182          (177,245,561)        (177,245,561)          (176,011,379)   -                    -                    (176,011,379)     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     609,773,404      (177,245,561)        (177,245,561)          432,527,843    -                    10,934,230       443,462,073      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2562 500,000,000      140,000,000      (153,609,677)     (15,250,061)       50,000,000        295,812,458      3,393,192,004   (925,756,087)        (925,756,087)          3,284,388,637 (295,812,458)   66,592,058       3,055,168,237   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 500,000,000      140,000,000      -                     -                     50,000,000        643,070,560      2,556,945,040   (693,109,706)        (693,109,706)          3,196,905,894 (643,070,560)   41,626,282       2,595,461,616   
จ าหน่ายหุ้นสามญัซ้ือคืน -                     -                     (153,609,677)     -                     -                     (347,258,102)     347,258,102      -                         -                          (153,609,677)   347,258,102     -                    193,648,425      
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (15,250,061)       -                     -                     -                     -                         -                          (15,250,061)     -                    10,459,661       (4,790,400)         
เงินปันผลจ่าย 29 -                     -                     -                     -                     -                     -                     (179,983,880)     -                         -                          (179,983,880)   -                    -                    (179,983,880)     
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     416,931,738      -                         -                          416,931,738    -                    3,571,885         420,503,623      
 ก  าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (55,400,820)          (55,400,820)            (55,400,820)     -                    -                    (55,400,820)       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     416,931,738      (55,400,820)          (55,400,820)            361,530,918    -                    3,571,885         365,102,803      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 500,000,000      140,000,000      (153,609,677)     (15,250,061)       50,000,000        295,812,458      3,141,151,000   (748,510,526)        (748,510,526)          3,209,593,194 (295,812,458)   55,657,828       2,969,438,564   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้าที ่- 93 - | MCS

จดัสรรแลว้

บาท
งบการเงินรวม 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562



ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกิน (ต ่า) ทุน หุน้ทุนซ้ือคืน รวม
และ หุน้สามญั หุน้สามญัซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้

ช าระแลว้ ทุนส ารองตาม ส ารอง อตัราแลกเปล่ียนจาก ของส่วนของผูถื้อหุน้
หมายเหตุ กฎหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน การแปลงคา่งบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 500,000,000         140,000,000         (153,609,677)        50,000,000           295,812,458         3,218,000,372      (749,459,142)             (749,459,142)         (295,812,458)        3,004,931,553      
เงินปันผลจ่าย 29 -                        -                        -                        -                        -                        (357,732,400)        -                             -                         -                        (357,732,400)        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        600,493,748         -                             -                         -                        600,493,748         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        1,234,182             (214,155,594)             (214,155,594)         -                        (212,921,412)        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        601,727,930         (214,155,594)             (214,155,594)         -                        387,572,336         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2562 500,000,000         140,000,000         (153,609,677)        50,000,000           295,812,458         3,461,995,902      (963,614,736)             (963,614,736)         (295,812,458)        3,034,771,489      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 500,000,000         140,000,000         -                        50,000,000           643,070,560         2,599,605,178      (727,614,359)             (727,614,359)         (643,070,560)        2,561,990,819      
ซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 21 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                             -                         -                        -                        
จ าหน่ายหุน้สามญัซ้ือคืน -                        -                        (153,609,677)        -                        (347,258,102)        347,258,102         -                             -                         347,258,102         193,648,425         
เงินปันผลจ่าย 29 -                        -                        -                        -                        -                        (179,983,880)        -                             -                         -                        (179,983,880)        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        451,120,972         -                             -                         -                        451,120,972         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                        -                        -                        -                        -                        -                        (21,844,783)               (21,844,783)           -                        (21,844,783)          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        451,120,972         (21,844,783)               (21,844,783)           -                        429,276,189         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2561 500,000,000         140,000,000         (153,609,677)        50,000,000           295,812,458         3,218,000,372      (749,459,142)             (749,459,142)         (295,812,458)        3,004,931,553      

หน้าที่ - 94 - | MCS

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตลี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 643,926,860      440,210,263      627,542,576      474,332,088      

รำยกำรปรับปรุง

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 135,344,866      179,833,396      98,001,995        143,828,126      

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (5,342,134)         2,304,278          (5,433,164)         (7,375,935)         

(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 58,174,743        44,425,601        60,361,038        48,774,907        

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                     18,055,436        -                     -                     

ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (โอนกลบั) (45,694,428)       41,341,724        (45,694,428)       41,341,724        

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรรับประกนัสินคำ้ (โอนกลบั) (45,965,701)       23,683,278        (45,965,701)       23,683,278        

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 6,433,529          1,683,986          6,433,529          1,683,986          

ประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม -                     830,000             -                     830,000             

ดอกเบ้ียรับ (9,006,565)         (2,649,737)         (8,225,689)         (2,441,027)         

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 7,089,918          8,268,051          5,391,612          4,081,774          

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด ำเนินงำน 744,961,088      757,986,276      692,411,768      728,738,921      

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)  ลดลง (703,552,643)     565,601,737      (823,329,510)     470,359,037      

สินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (830,176,563)     (225,682,287)     (792,617,235)     (295,658,149)     

เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                     -                     (142,342,460)     (289,215,000)     

เงินให้กูย้มืแก่พนกังำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (11,803,415)       (69,451,655)       (11,803,415)       (69,451,655)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 6,654                  184,235             (26,750)              168,000             

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,192,832,470   (100,970,160)     1,168,979,812   (100,937,943)     

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 392,267,591      927,668,146      91,272,210        444,003,211      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำรเงินรวม

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



2562 2561 2562 2561

จ่ำยค่ำกำรรับประกนัสินคำ้ (836,648)            (12,206,174)       (836,648)            (12,206,174)       

จ่ำยหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน (509,425)            (653,994)            (509,425)            (653,994)            

จ่ำยหน้ีสินจำกคดีควำม (830,000)            -                     (830,000)            -                     

จ่ำยภำษีเงินได้ (23,490,200)       (109,213,250)     (23,195,545)       (109,213,250)     

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 366,601,318      805,594,728      65,900,592        321,929,793      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 3,436,390          2,057,869          2,654,849          1,844,310          

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (145,779,787)     (449,334,690)     (104,689,601)     (107,013,546)     

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,760,969)         (1,204,833)         (3,160,214)         (1,204,833)         

เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์            5,601,058          21,548,694            5,448,989 21,411,259        

เงินลงทุนชัว่ครำว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                     20,000,000        -                     20,000,000        

เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมทุน -                     -                     -                     (4,790,400)         

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (142,503,308)     (406,932,960)     (99,745,977)       (69,753,210)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ำยดอกเบ้ีย (7,623,601)         (8,705,029)         (4,857,929)         (3,644,796)         

จ่ำยเงินปันผล (357,732,400)     (179,983,880)     (357,732,400)     (179,983,880)     

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (ลดลง) (160,845,900)     (3,218,503)         -                     -                     

จ่ำยช ำระหน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,404,231)         (9,387,597)         (354,272)            -                     

เงินจ่ำยซ้ือหุ้นสำมญับริษทัยอ่ยจำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -                     (4,790,400)         -                     -                     

ขำยหุ้นสำมญัซ้ือคืน -                     193,648,425      -                     193,648,425      

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (527,606,132)     (12,436,984)       (362,944,601)     10,019,749        

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (115,538,627)     (79,469,291)       (129,521,663)     (32,783,382)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (419,046,749)     306,755,493      (526,311,649)     229,412,950      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 892,368,823      585,613,330      719,865,729      490,452,779      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 473,322,074      892,368,823      193,554,080      719,865,729      

รำยกำรท่ีไม่กระทบเงินสด

ซ้ือทรัพยสิ์นตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,461                  -                     2,900                  -                     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
1. การด าเนินงานและข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทยเมื่อปี 2535 และจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ท่ีไดจ้ดทะเบียน
ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 70 หมู่ท่ี 2 ต ำบลชำ้งใหญ่ อ  ำเภอบำงไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ  บริษทัด ำเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทโครงเหลก็ส ำหรับงำนก่อสร้ำงอำคำร 

ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
1) M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. 

  เมื่อวนัท่ี  11 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 4/2561 ไดม้ีมติอนุมติัให้
ซ้ือหุน้ M.C.S. Nasu Co., Ltd. จำกผูถื้อหุน้เดิมเพ่ิมร้อยละ 34 จำกเดิมบริษทัถือหุน้ร้อยละ 66 ท ำให้
บริษทัมีสดัส่วนถือหุน้เป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นฐำน
กำรผลิตช้ินงำนของบริษทัท่ีประเทศญ่ีปุ่น โดยวนัท่ี 3 สิงหำคม 2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำซ้ือหุ้น
ดงักล่ำวแลว้จ ำนวน 16 ลำ้นเยน (หรือเทียบเท่ำ 4.79 ลำ้นบำท) และเมื่อวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2561 
M.C.S. Nasu Co., Ltd. ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. แลว้ 

 
ในปี 2562 บริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเงินลงทุนบริษทัยอ่ย 

 
 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอน็วิดีอำร์ จ  ำกดั (ถือหุน้ร้อยละ 9.60) 
ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและนำงดรณ์ เทียนถำวรพงษ์ (ถือหุ้นร้อยละ 6.15) ซ่ึงเป็นบุคคล
สญัชำติไทย 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวม 

2.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีลจ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

      บริษทัถือหุน้ร้อยละ 
    ประเทศท่ี  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

ช่ือกจิกำร  ลกัษณะธุรกจิ  กจิกำรจดัตั้ง  2562  2561 
บริษัทย่อย         
บริษทั ทำนำกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ  ำกดั  รับฝึกอบรมช่ำงเช่ือม 

และอสังหำริมทรัพย ์
 ไทย  99.92  99.92 

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

 ญ่ีปุ่น  98.00  98.00 

M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.   ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้
ประเภทโครงสร้ำงเหล็ก 

 จีน  74.00  74.00 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

2.2 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  

2.3 ยอดคำ้งระหว่ำงบริษทักบับริษทัย่อย รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเป็นสำระส ำคญั ยอดเงินลงทุนของ    
บริษทัและทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินงวดไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.4 บริษทัจดัท ำงบกำรเงินโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่ำวทั้งหมดในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำ (วนัท่ี
มีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.5 นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนของรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนั ใชน้โยบำยบญัชีเช่นเดียวกนั
กบับริษทั 

2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมหมำยถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษัท ซ่ึงได้
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกจำกส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

2.7  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยใชว้ิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 

 
3. หลกัเกณฑ์การจดัท าและน าเสนองบการเงิน 

3.1 หลกัเกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญัติวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้ ำข้ึน
ตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก  ำหนดโดยประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 
 งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนใน
นโยบำยกำรบญัชี 
 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 
 ขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพ่ือให้แสดงเป็น
หลกัพนับำทยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
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 สกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทก ำหนดสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 
(Functional Currency) ของบริษทั และไดน้ ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรใน
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองผลกระทบจำก
กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  
 บริษทัไดน้ ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในสกลุเงินบำท  ซ่ึงเป็นไปตำม
กฎระเบียบของหน่วยงำนในประเทศไทยท่ีก  ำหนดให้บริษทัตอ้งน ำเสนองบกำรเงินในสกุลเงิน
บำท  โดยแปลงค่ำจำกสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นเป็นสกุลเงินบำทโดยใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ขอ้ 4.15 

3.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
  ในระหว่ำงปีกลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562  มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำ
เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ
อธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย  

3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
  ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบัญชีกบัผู ้ใช้มำตรฐำน ยกเวน้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี 
 ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 
 มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวขำ้งต้น ก  ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ  ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำนและ
กำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช  ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า  
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ
เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำ
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน 
เว ้นแต่สินทรัพย์อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ ำ กำรบัญชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 
 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ  และเงินฝำกสถำบนักำรเงิน
ทุกประเภทท่ีถึงก  ำหนดจ่ำยในระยะเวลำสำมเดือนหรือนอ้ยกวำ่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำโดยไม่รวมเงินฝำก
สถำบนักำรเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

 4.2 เงินลงทุนชัว่ครำว  
 เงินลงทุนชัว่ครำว คือ เงินฝำกประจ ำท่ีมีก  ำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 
เดือน และไม่ติดภำระค ้ำประกนั 
 

 4.3 ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
 ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญก ำหนดข้ึนโดยประมำณจ ำนวนหน้ีท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้กำร
ประมำณดงักล่ำวอำศยัประสบกำรณ์ของบริษทัในกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ี ประกอบกบักำรพิจำรณำ
ฐำนะกำรเงินของลูกหน้ีแต่ละรำย 

 
 4.4 สินคำ้คงเหลือ 

4.4.1 สินคำ้คงเหลือ 
  สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ โดย

รำคำทุนของสินคำ้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยค ำนวณโดยวิธีดงัน้ี 
สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ  โดยวิธีตน้ทุนจริงแบบเฉพำะเจำะจงตำมน ้ ำหนัก

ช้ินงำน 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง  โดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน 

  มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นรำคำโดยประมำณท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจตำมปกติหักดว้ยประมำณกำรตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้นั้นให้เสร็จและประมำณกำร
ตน้ทุนท่ีจ  ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพ่ือใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้บริษทับนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของ
สินคำ้คงเหลือเม่ือสินคำ้นั้นเส่ือมสภำพและเคล่ือนไหวชำ้ (ถำ้มี) 
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4.4.2 ท่ีดินและตน้ทุนพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์
  ท่ีดินและตน้ทุนพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพยข์องบริษทัย่อยแสดงในรำคำทุนของ

แต่ละโครงกำรหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บแลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบดว้ย
ท่ีดิน ค่ำพฒันำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำงอำคำร ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำรและตน้ทุน
กำรกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยดุบนัทึกตน้ทุนกำรกูย้มืเขำ้มำเป็นตน้ทุนเม่ือพร้อมท่ีจะขำยหรือ
โครงกำรหยดุพฒันำ 

  ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้
ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพใหพ้ร้อมใชห้รือขำย (ถำ้มี) ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุน
ของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วน
ต้นทุนกำรกู ้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู ้ยืมประกอบด้วย
ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

  ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์สดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 

 
4.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัร่วม หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 บริษัทย่อย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษัทมีอ  ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำร
ด ำเนินงำน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบ
กำรเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัย่อยจนกระทัง่อ  ำนำจ
ควบคุมหมดไป 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) บริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม 
 ในกรณีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
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 เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่ำตำมบญัชีจะถูก
บนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 
 ในกรณีท่ีมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถืออยู่บำงส่วน กำรค ำนวณตน้ทุนส ำหรับเงินลงทุนท่ี
จ  ำหน่ำยไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก ปรับใชก้บัมูลค่ำตำมบญัชีของเงิน
ลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 
ค่ำควำมนิยมในงบกำรเงินรวม 
 ค่ำควำมนิยม คือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีบริษทัมีส่วน
แบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัย่อย ณ วนัท่ีไดม้ำซ่ึงบริษทันั้น ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำก
กำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ยถูกแสดงแยกบรรทดัไวใ้นงบกำรเงินรวม 
 ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำสะสม ในแต่ละปีบริษทัจะมีกำรทดสอบค่ำควำมนิยมว่ำเกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ โดยค ำนวณ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณ
กำรโดยผูบ้ริหำร และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีกำรโอนกลบัรำยกำร  
 ตน้ทุนของกำรไดม้ำของเงินลงทุนท่ีต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษัทย่อย ผลต่ำงจะถูกพิจำรณำเป็นค่ำควำมนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จทนัที  
 

4.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 ท่ีดินของกลุ่มบริษทัแสดงในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  
 อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัแสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ ค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมำณ ดงัต่อไปน้ี 

อำคำร 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
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 ในกรณีท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้ในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 กำรร้ือ กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผูกพนัของบริษทัท่ี
เกิดข้ึนเม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์ำ จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละมีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ 
 กลุ่มบริษทัมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 กลุ่มบริษัทคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยก
ต่ำงหำกจำกกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น 
 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 
 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเมื่อจ  ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำร
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ  ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
4.7 สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน 

 สิทธิกำรเช่ำ แสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธี
เสน้ตรงตำมอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำตดัจ  ำหน่ำยสะสม 
 ค่ำตดัจ  ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ 
ดงัต่อไปน้ี 

ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 - 10 ปี 
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4.9 กำรดอ้ยค่ำ 

 มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษัทได้รับกำรทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนว่ำ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย  ์ กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเมื่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึง
มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยหรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ซ่ึงในกำร
ประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
จำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะท้อนถึงกำร
ประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก  ำลงัพิจำรณำอยู่ และในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำร
ขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึง
จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำย
นั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 
 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 กลุ่มบริษทัจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) ท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้
ในงวดก่อนเม่ือขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงบริษทัตอ้งประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืน 
 

4.10 ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน   
4.10.1 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำย ุ
  กลุ่มบริษทับนัทึกภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนตำมพระรำชบญัญติั

คุม้ครองแรงงำนจำกข้อสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนตำมวิธี Projected Unit Credit เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และอตัรำ
กำรหมุนเวียนของพนกังำน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ้่ำยโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัรับรู้เขำ้ก  ำไรสะสมผำ่น
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจ  ำนวน 

4.10.2 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
  กลุ่มบริษทับนัทึกเงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนเป็นค่ำใชจ่้ำย

เมื่อเกิดรำยกำร 
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4.11 ประมำณกำรหน้ีสิน  
 ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินตำมกฎหมำยท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั
หรือท่ีก่อตัวข้ึนอันเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว  

 
4.12 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เมื่อไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ 
เมื่อมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับ
สินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 ส ำหรับกำรขำยสินคำ้ท่ีมีกำรรับประกนัท่ีเป็นกำรให้ควำมเช่ือมัน่ในสินคำ้ท่ีขำยว่ำเป็นไป
ตำมรำยละเอียดท่ีตกลงกนั กลุ่มบริษทับนัทึกกำรรับประกนัสินคำ้เป็นประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำร โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของ
งำนบริกำร  ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำรประมำณโดยอำ้งอิงกับกำรส ำรวจงำนท่ีท ำ เมื่อไม่
สำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกิน
กว่ำตน้ทุนจำกกำรใหบ้ริกำรท่ีเกิดข้ึน และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน 
 รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดค้ำ้งรับ” ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดย
ปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 
 จ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือ
บริกำรให้กับลูกค้ำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดรั้บล่วงหน้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็น
รำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสญัญำเสร็จส้ิน 
 รำยไดเ้งินปันผลจำกเงินลงทุนรับรู้เป็นรำยได ้เมื่อมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลแลว้ 
 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 
 ตน้ทุนบริกำรตำมสัญญำรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน
ตำมประมำณกำรตน้ทุน ผลต่ำงระหว่ำงตน้ทุนท่ีบนัทึกตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำนจำกประมำณ
กำรตน้ทุนและตน้ทุนโครงกำรท่ีเกิดข้ึนจริง แสดงไวเ้ป็นตน้ทุนงำนระหว่ำงท ำ และ “ตน้ทุนท่ียงั
ไม่เรียกช ำระ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 กลุ่มบริษทัจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรทั้งจ  ำนวน เม่ือทรำบแน่นอนว่ำ
โครงกำรนั้นจะประสบผลขำดทุน 
 ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.13 สญัญำเช่ำ 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 สญัญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบั
ผูใ้หเ้ช่ำบนัทึกเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสญัญำเช่ำดงักล่ำวรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 
สญัญำเช่ำกำรเงิน 
 สญัญำเช่ำซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจำ้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ ณ วนั
เร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
จ  ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำค  ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินค ำนวณโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ตลอดระยะเวลำของสัญญำ ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
 

4.14 ภำษีเงินได ้
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยผลรวมของภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชี  
4.14.1 ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
  ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จ  ำนวนภำษีเงินไดท่ี้ตอ้งช ำระโดยค ำนวณจำกก ำไรทำง

ภำษีส ำหรับงวด ก  ำไรทำงภำษีแตกต่ำงจำกก ำไรก่อนภำษีท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เน่ืองจำกก ำไรทำงภำษีไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีสำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีในปี
อ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีไม่สำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี ภำษีเงินไดใ้น
งวดปัจจุบนัค ำนวณโดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบังคับใชห้รือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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4.14.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินกบัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในกำรค ำนวณ
ก ำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษัทรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำว
เท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำก  ำไรทำงภำษีจะมีจ  ำนวนเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

  กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำนของแต่ละงวด และจะลดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีลงเมื่อกลุ่มบริษทัเห็นว่ำไม่น่ำจะมีควำมเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ำกลุ่มบริษทัจะมี
ก  ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ได ้ทั้งน้ีสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีปรับลดลงนั้น กลุ่มบริษทัจะกลบั
รำยกำรให้เท่ำกบัจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะมีก  ำไรทำงภำษีเพียง
พอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ได ้

  กลุ่มบริษทัค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีท่ี
คำดว่ำไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือในงวดท่ีกิจกำรคำดว่ำจะ
จ่ำยช ำระหน้ีสินโดยใชต้ำมอตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

  กลุ่มบริษทัจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดม้ำหักกลบกบัรำยกำรหน้ีสินภำษีเงินไดเ้ม่ือกลุ่ม
บริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและหน้ีสินภำษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่ำวมำหกักลบกนั และกลุ่มบริษทัตั้งใจจะช ำระหน้ีสินและสินทรัพย์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ในเวลำเดียวกนั 

  กลุ่มบริษัทรับรู้ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีเป็นรำยไดห้รือ
ค่ำใชจ่้ำยและน ำไปรวมค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวด เวน้แต่ภำษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนจำก
รำยกำรหรือเหตุกำรณ์ท่ีกิจกำรรับรู้นอกก ำไรหรือขำดทุน ทั้งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือ
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 



 

หน้าที ่ - 109 - | M C S    

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

4.15 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
  สกุลเงินบำทเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงแตกต่ำงจำกสกุล

เงินเยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน กิจกำรในกลุ่มบริษทัจะก ำหนดสกุลเงิน
ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำร รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบ
กำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
  รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงปี แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น

กำรด ำเนินงำน ตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงก  ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ก  ำไรขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ค) กลุ่มบริษทั 
  กำรแปลงค่ำงบกำรเงินในกลุ่มบริษทัท่ีมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำก

สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงินเพ่ือจดัท ำงบกำรเงินใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 
ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
ค. รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่ำงปี 

 
  ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน บันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ

แสดงเป็นรำยกำรผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินไวภ้ำยใตส่้วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  ค่ำควำมนิยม และกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือ
เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ แปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 

 
4.16 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ส ำหรับปีดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี 
บริษทัไม่มีตรำสำรท่ีอำจเปล่ียนเป็นหุน้สำมญัเพื่อน ำมำค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด 
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4.17 กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มบริษัทต้อง
อำศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งข้อ
สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน รวมทั้งกำรแสดงรำยได้
และค่ำใชจ่้ำยของงวดบญัชีถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น กำรใช้
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี  

 
  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

 ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
  ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ี
จะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น 
และค่ำเผือ่ส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยโุดยประมำณของ
สินคำ้แต่ละชนิด จ ำนวนค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีประมำณได ้เมื่อน ำมำเปรียบเทียบ
กบัจ ำนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพ่ิมข้ึนจะแสดงเป็น
ค่ำใชจ่้ำยภำยใตห้วัขอ้ตน้ทุนขำยและบริกำรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 

  สญัญำเช่ำ  
 ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่ม
บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณ
อำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ัก
ภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก  ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำ
ถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 
 ประมำณกำรค่ำประกนัควำมเสียหำยจะบนัทึกเมื่อไดข้ำยสินคำ้หรือให้บริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 
ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยพิจำรณำจำกประวติักำรจ่ำยค่ำประกนัสินคำ้ และปัจจยัต่ำงๆ ท่ีอำจเก่ียวขอ้งกบั
ควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดควำมเสียหำยดงักล่ำว ซ่ึงประมำณกำรดงักล่ำวรวมถึงผลควำมเสียหำยต่ำงๆท่ี
อำจเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจ  
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  คดีฟ้องร้อง  

 หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำจะชนะคดี อยำ่งไรก็ตำม เพ่ือควำมรอบคอบ 
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 
5. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท ำ
หน้ำท่ีถือหุ้นบริษัทย่อย และกิจกำรท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม
และมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัตลอดทั้งสมำชิก
ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 

 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 

 
 ควำมสมัพนัธท่ี์มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

           ร้อยละของผูแ้ทนของบริษทั 
      สดัส่วน    ในคณะกรรมกำรของ 

      ควำมเป็นเจำ้ของ  ควำมสมัพนัธ ์  บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 
      ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  

  ประเทศที่จดัต ั้ง /    2562  2561  2562  2561  2562  2561 
ช่ือกจิกำร  สญัชำติ  ลกัษณะธุรกจิ  ร้อยละ  ร้อยละ      ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั ทำนำกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ  ำกดั  ไทย  รับฝึกอบรมช่ำง
เช่ือมและ

อสงัหำริมทรัพย ์

 99.92  99.92  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  100.00  100.00  

M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  ญี่ปุ่ น  ออกแบบและผลิต
โครงสร้ำงเหล็ก 

 98.00  98.00  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  100.00  100.00 

M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd.   จีน  ผลิตและจ ำหน่ำย
สินคำ้ประเภท
โครงสร้ำงเหล็ก 

 74.00  74.00  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  74.00  74.00 

บริษทั ที.เค.ซี. จ  ำกดั  ญี่ปุ่ น  ออกแบบ  25.00  25.00  บริษทัร่วม  บริษทัร่วม  25.00  25.00 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยไดด้งัต่อไปน้ี 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
รำยไดจ้ำกกำรขำยวตัถุดิบ  รำคำตำมเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  รำคำตำมสญัญำ 
ตน้ทุนบริกำร  รำคำตำมเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  รำคำตำมเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ขำยทรัพยสิ์น  เทียบเท่ำรำคำประเมิน 

 
รำยกำรท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
รายการกับบริษัทย่อย:        
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.        
 รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้ง -  -  -  3,450 
 ดอกเบ้ียรับ  -  -  6,035  589 

        
 ตน้ทุนงำนบริกำร -  -  52,136  57,945 
        
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.        
 ตน้ทุนงำนบริกำร -  -  250,268  414,821 
        
รายการกับผู้บริหาร:        
 ขำยทรัพยสิ์น -  -  -  12,950 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนบริษัทที่เก่ียวข้องกัน       
 บริษทัยอ่ย        
      M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. -  -  11,744  17,851 
   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  279,394  174,681 

 -  -  291,138  192,532 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน        
 บริษทัยอ่ย        
      M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. -  -  431,557  289,215 

        
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
 บริษทัยอ่ย       
      M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. -  -  12,190  7,325 
   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  33,706  105,108 

 -  -  45,896  112,433 

  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ M.C.S. - 

JAPAN Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพ่ือซ้ือท่ีดินและโรงงำนส ำหรับเป็นพ้ืนท่ีวำงช้ินงำนของบริษทัท่ีส่งไป
ติดตั้งท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ  ำนวนเงิน 1,000 ลำ้นเยน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.38 ต่อปี ก  ำหนดจ่ำยช ำระคืน 
100 ลำ้นเยนแรกเดือนกรกฎำคม 2566 และช ำระคืน 900 ลำ้นเยนเดือนพฤศจิกำยน 2578 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

  ในไตรมำส 1 ปี 2562 บริษทัให้เงินกูย้ืมแก่ M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จ  ำนวน 3 
วงเงินรวมมูลค่ำ 540 ลำ้นเยน ดงัน้ี 

  วงเงินท่ี 1 จ  ำนวน 40 ลำ้นเยน เพื่อใช้เป็นค่ำธรรมเนียมโอนท่ีดิน โดยคิดอตัรำดอกเบ้ีย 1.38 ต่อปี 
ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ทั้งจ  ำนวน ณ วนัส้ินเดือนของเดือนพฤศจิกำยน 2567 

  วงเงินท่ี 2 จ  ำนวน 200 ลำ้นเยน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั โดยคิดอตัรำดอกเบ้ีย 1.38 ต่อปี 
ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ทั้งจ  ำนวน ณ วนัส้ินเดือนของเดือนพฤศจิกำยน 2569 

  วงเงินท่ี 3 จ  ำนวน 300 ลำ้นเยน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั โดยคิดอตัรำดอกเบ้ีย 1.38 ต่อปี 
ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ทั้งจ  ำนวน ณ วนัส้ินเดือนของเดือนธนัวำคม 2581 

  ในไตรมำส 3 ปี 2562 บริษทัให้เงินกูย้ืมแก่  M.C.S. - JAPAN Co., Ltd ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย จ  ำนวน         
45 ลำ้นเยน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัร โดยคิดอตัรำดอกเบ้ีย 1.38 ต่อปี ก  ำหนดจ่ำยคืนเงินตน้ทั้งจ  ำนวน ณ วนัส้ินเดือน
ของเดือนสิงหำคม 2567 

 
  กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัส ำหรับ ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
      2562       2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  289,215  - 
บวก : เงินกูเ้พ่ิม (ลด) ในระหว่ำงปี 142,342  289,215 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  431,557  289,215 

 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี

เป็นตัวเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก  ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ผูบ้ริหำร        
     ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร        
          ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,155  39,338  25,887  30,577 
          ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 602  222  602  222 
                รวม 35,757  39,560  26,489  30,799 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 938  665  658  495 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนั 466,043  885,137  186,555  712,803 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีระยะเวลำครบก ำหนดไม่เกิน 3 เดือน 6,341  6,567  6,341  6,568 
รวม 473,322  892,369  193,554  719,866 

 
ยอดเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จดัตำมประเภทสกุลเงินตรำ

ไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สกลุเงินบำท 139,420  663,449  55,397  582,464 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น  153,293  118,540  100,662  94,228 
สกลุเงินหยวน  130,555  67,206  -  - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ  50,054  43,174  37,495  43,174 
รวม 473,322  892,369  193,554  719,866 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
 หมำยเหตุ 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กจิกำรอ่ืน  816,592  440,679  698,496  297,088 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (95,455)  (104,602)  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้  721,137  336,077  698,496  297,088 
รำยไดค้ำ้งรับ   82,006  -  82,006  - 
ลูกหน้ือ่ืน         
 ค่ำสินคำ้และบริกำรจ่ำยล่วงหนำ้  5 176,512  14,475  431,867  188,018 
 ค่ำสินคำ้และบริกำรรอเรียกคืน  -  -  917  974 
 ลูกหน้ีกรมสรรพำกร  759  29,540  759  29,540 
 ค่ำจำ้งตวัแทนหำงำนจ่ำยล่วงหนำ้ 31.3 157,069  -  157,069  - 
  ลูกหน้ีอ่ืนๆ  85,741  92,378  15,769  42,056 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (41,869)  (53,997)  -  (5,537) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  378,212  82,396  606,381  255,051 
รวม  1,181,355  418,473  1,386,883  552,139 

 
  กำรวิเครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยงัไม่ครบก  ำหนดช ำระ 649,227  335,704  627,219  296,715 
เกนิก  ำหนดช ำระ        

นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 36  -  -  - 
3 - 6 เดือน 61,869  373  60,337  373 
6 -12 เดือน 2,458  -  589  - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 103,002  104,602  10,351  - 

 816,592  440,679  698,496  297,088 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (95,455)  (104,602)  -  - 
รวม 721,137  336,077  698,496  297,088 

 
  โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของบริษทัมีระยะเวลำตั้งแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลดลง จ  ำนวน 5.54 ลำ้นบำท เน่ืองจำก

บริษทัตดัเป็นหน้ีสูญ 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
  ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จดัตำมประเภทสกุลเงินตรำไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2562  2561  2562  2561 

สกุลเงินบำท 113,940  217,966  113,940  217,966 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น  601,004  117,101  584,556  79,122 
สกุลเงินหยวนจีน  6,193  1,010  -  - 

รวม 721,137  336,077  698,496  297,088 
   
8. สินค้าคงเหลือ  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินคำ้ระหว่ำงผลิต 368,564  523,182  339,219  468,746 
วตัถุดิบ 1,263,464  475,391  1,229,746  460,398 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 141,444  104,592  90,911  102,619 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 140,190  38,217  140,190  38,217 
ตน้ทุนกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์        

บำ้นรอกำรขำย 6,304  10,503  -  - 
รวม 1,919,966  1,151,885  1,800,066  1,069,980 

หกั ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (7,318)  (37,472)  (7,318)  (37,472) 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 1,912,648  1,114,413  1,792,748  1,032,508 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ลดลง 30.15 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทั 

มีกำรวำงแผนท่ีจะน ำวตัถุดิบท่ีคำ้งนำนไปสร้ำงเป็นสินทรัพยถ์ำวรและเบิกไปผลิตจ ำนวนเงิน 12.72 
ลำ้นบำท และส่งออกสินคำ้ไปแลว้จ ำนวนเงิน 17.43 ลำ้นบำท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ้  ำน ำวตัถุดิบทั้งหมดเป็นหลกัประกนั วงเงินเบิกเกิน
บญัชีธนำคำร วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินแพค็ก้ิง เครดิต วงเงินอำวลัตัว๋สัญญำ
ใชเ้งิน และวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั กบัสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึง 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
9. เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  69,452  -  69,452  - 
เพ่ิมข้ึน 22,711  72,664  22,711  72,664 
(ลดลง) (10,908)  (3,212)  (10,908)  (3,212) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 81,255  69,452  81,255  69,452 

 
  ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 2561 มีมติอนุมติัเงินใหพ้นกังำน

บริษทักูย้ืมเงินเพื่อเป็นสวดิักำรและสนับสนุนให้พนักงำนมีบำ้นพกัท่ีอยู่อำศยัในรำคำถูกโดยคิดอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 2 ต่อปี  ระยะเวลำในกำรผอ่นช ำระไม่เกิน 20 ปี 

 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 

 สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ   พนับำท 

  (ร้อยละ)  ทุนที่ช ำระแลว้  วธีิรำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  รำคำทุน-สุทธิ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัทร่วม                    
บริษทั ที.เค.ซี. จ ำกดั  25.00  25.00  12 ลำ้นเยน  12 ลำ้นเยน  817  868  (817)  (868)  -  - 

รวม         817  868  (817)  (868)  -  - 

 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม ประกอบดว้ย 
 สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ   พนับำท 

  (ร้อยละ)  ทุนที่ช ำระแลว้  วธีิส่วนไดเ้สีย  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  วธีิส่วนไดเ้สีย – สุทธิ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัทร่วม                    
บริษทั ที.เค.ซี. จ ำกดั  25.00  25.00  12 ลำ้นเยน  12 ลำ้นเยน  -  -  -  -  -  - 

รวม         -  -  -  -  -  - 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกในรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 

      สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ    พนับำท 

      (ร้อยละ)  ทุนช ำระแลว้  วิธีรำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  รำคำทุน-สุทธิ 

    ประเทศท่ี  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

  ลกัษณะธุรกิจ  กิจกำรจดัตั้ง  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั ทำนำกะ เวลด้ิง   

เซ็นเตอร์ จ ำกดั  

 รับฝึกอบรมช่ำงเช่ือม

และอสังหำริมทรัพย์ 

  

ไทย 

  

99.92 

  

99.92 

  

99 ลำ้นบำท 

  

99 ลำ้นบำท 

  

87,556 

  

93,003 

  

- 

  

- 

  

87,556 

  

93,003 

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

โครงสร้ำงเหล็ก 

  

ญ่ีปุ่ น 

  

98.00 

  

98.00 

  

50 ลำ้นเยน 

  

50 ลำ้นเยน 

  

13,341 

  

14,172 

  

- 

  

- 

  

13,341 

  

14,172 

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

Ltd. 

 ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้

ประเภทโครงสร้ำงเหล็ก 

 จีน  74.00  74.00  64 ลำ้นหยวน  64 ลำ้นหยวน   

172,304 

  

183,023 

  

(13,871) 

  

(14,734) 

  

158,433 

  

168,289 

รวม              273,201  290,198  (13,871)  (14,734)  259,330  275,464 

 
 บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ยคือ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมี
สำระส ำคญั 

  ประเทศท่ี  สดัส่วนของควำมเป็นเจำ้ของและ  พนับำท 
 
 

ช่ือบริษทั 

 จดัตั้งและ
สถำนท่ีหลกั
ของธุรกจิ 

 สิทธิในกำรออกเสียงท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

(ร้อยละ) 

 ก  ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จจดัสรร
ส ำหรับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ

ควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม
สะสม 

    2562  2561  2562  2561  2562  2561 
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.  จีน  26  26  10,933  (9,426)  66,592  55,658 

รวม            66,592  55,658 

  
  ขอ้มูลทำงกำรเงินของ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ก่อนตดัรำยกำรระหว่ำงกนั มีดงัน้ี 

 พนับำท 
  2562  2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน  296,920  147,722 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  282,263  347,523 
หน้ีสินหมุนเวียน  (387,296)  (305,226) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (37,674)  (46,308) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ  154,213  143,711 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม  66,592  55,658 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับำท 
  2562  2561 
รำยได ้  338,969  414,821 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี 
อ ำนำจควบคุม 

  
10,734 

  
(9,426) 

เงินปันผลจ่ำยแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม  -  - 
     

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน  158,435  85,177 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน  (369)  (9,949) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน  (15,000)  (8,325) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  143,066  66,903 

 
11.1 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย (รำคำทุน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  275,464  271,390 
เพ่ิม (ลด) ในระหว่ำงปี -  4,790 
บวก (หกั) ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (16,134)  (716) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  259,330  275,464 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

11.2 ค่ำควำมนิยม 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีค่ำควำมนิยมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 
ค่ำควำมนิยม 21,553  22,270 
เพ่ิมในระหว่ำงปี -  - 
บวก (หกั) ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,262)  (717) 
ค่ำควำมนิยม - สุทธิ 20,291  21,553 

 
12. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 งบกำรเงินรวม  (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จ ำหน่ำย  โอนเขำ้/  ผลจำก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี       (โอนออก)  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 

 1 มกรำคม      จดัประเภทใหม่  งบกำรเงิน  ธนัวำคม 2562 
 2562           

ราคาทุน             
ท่ีดิน 372,046  2,136  -  -  (22,553)  351,629 
อำคำร 944,034  23,454  -  3,676  (83,881)  887,283 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,014,093  24,017  (61,312)  68,599  (70,073)  975,324 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            

และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 142,758  6,279  (2,128)  -  (10,490)  136,419 
ยำนพำหนะ 49,885  3,598  (1,669)  -  (3,064)  48,750 

รวมรำคำทุน 2,522,816  59,484  (65,109)  72,275  (190,061)  2,399,405 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม             
อำคำร 424,410  53,100  -  -  (50,375)  427,135 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 673,259  57,425  (61,078)  -  (48,178)  621,428 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            

และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 111,777  11,698  (2,103)  -  (9,228)  112,144 
ยำนพำหนะ 25,774  10,120  (1,669)  -  (2,440)  31,785 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 1,235,220  132,343  (64,850)  -  (110,221)  1,192,492 
งำนระหว่ำงกอ่สร้ำงและเคร่ืองจกัร            
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 72,943  89,757  -  (72,275)  (2,690)  87,735 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,267)  -  -  -  191  (3,076) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,357,272          1,291,572 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบกำรเงินรวม  (พนับำท) 

 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จ ำหน่ำย  โอนเขำ้/  ผลจำก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี 1      (โอนออก)  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 
       จดัประเภทใหม่  งบกำรเงิน  ธนัวำคม 2561 

 มกรำคม 2561           

ราคาทุน             
ท่ีดิน 137,094  238,965  (2,719)  -  (1,294)  372,046 

อำคำร 873,833  62,117  (9,173)  32,444  (15,187)  944,034 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 972,040  7,843  (3,107)  54,504  (17,187)  1,014,093 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            

และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 144,852  9,513  (5,483)  -  (6,124)  142,758 

ยำนพำหนะ 78,460  6,576  (35,360)  -  209  49,885 

รวมรำคำทุน 2,206,279  325,014  (55,842)  86,948  (39,583)  2,522,816 

            

ค่าเส่ือมราคาสะสม             

อำคำร 393,730  45,296  (4,267)  -  (10,349)  424,410 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 583,066  108,734  (3,834)  -  (14,707)  673,259 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            

และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 110,563  11,782  (4,901)  -  (5,667)  111,777 
ยำนพำหนะ 35,900  14,021  (23,595)  -  (552)  25,774 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 1,123,259  179,833  (36,597)  -  (31,275)  1,235,220 

งำนระหว่ำงกอ่สร้ำงและเคร่ืองจกัร            
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 36,707  124,320  -  (86,948)  (1,136)  72,943 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,274)  -  -  -  7  (3,267) 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,116,453          1,357,272 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จ ำหน่ำย  โอนเขำ้/  ผลจำก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี      (โอนออก)  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 

 1 มกรำคม      จดัประเภทใหม่  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2562          2562 

ราคาทนุ             
ท่ีดิน 134,329  -  -  -  (7,868)  126,461 
อำคำร 613,367  2,066  -  3,676  (36,261)  582,848 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 860,854  9,342  (58,936)  68,599  (50,543)  829,316 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            
   และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 68,224  3,424  (1,944)  -  (4,040)  65,664 
ยำนพำหนะ 39,818  3,037  (1,669)  -  (2,288)  38,898 

รวมรำคำทุน 1,716,592  17,869  (62,549)  72,275  (101,000)  1,643,187 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม             
อำคำร 334,122  29,418  -  -  (25,101)  338,439 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 563,495  49,512  (58,936)  -  (31,418)  522,653 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            
   และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 49,185  9,505  (1,929)  -  (3,755)  53,006 
ยำนพำหนะ 22,179  8,555  (1,669)  -  (2,144)  26,921 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 968,981  96,990  (62,534)  -  (62,418)  941,019 
งำนระหว่ำงกอ่สร้ำงและเคร่ืองจกัร            
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 72,889  89,720  -  (72,275)  (2,635)  87,699 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,267)  -  -  -  191  (3,076) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 817,233          786,791 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จ ำหน่ำย  โอนเขำ้/  ผลจำก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี      (โอนออก)  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 

 1 มกรำคม      จดัประเภทใหม่  งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2561          2561 

ราคาทนุ             
ท่ีดิน 137,094  -  (2,719)  -  (46)  134,329 
อำคำร 616,881  1,283  (9,139)  3,425  917  613,367 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 806,742  3,554  -  54,504  (3,946)  860,854 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            
   และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 64,393  6,962  (3,259)  -  128  68,224 
ยำนพำหนะ 47,530  468  (8,646)  -  466  39,818 

รวมรำคำทุน 1,672,640  12,267  (23,763)  57,929  (2,481)  1,716,592 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม             
อำคำร 312,854  29,177  (4,266)  -  (3,643)  334,122 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 475,419  95,194  -  -  (7,118)  563,495 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            
   และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 43,100  9,436  (3,015)  -  (336)  49,185 
ยำนพำหนะ 16,067  9,099  (2,447)  -  (540)  22,179 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 847,440  142,906  (9,728)  -  (11,637)  968,981 
งำนระหว่ำงกอ่สร้ำงและเคร่ืองจกัร            
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 36,707  94,746  -  (57,929)  (635)  72,889 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,274)  -  -  -  7  (3,267) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 858,633          817,233 

 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2562  2561  2562  2561 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยในงบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ รวมอยู่ใน        

     ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 101,835  150,273  75,564  121,035 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 30,508  29,560  21,426  21,871 

  รวม 132,343  179,833  96,990  142,906 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
รำคำทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่ำเส่ือมรำคำ เต็ม

จ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีจ  ำนวน 625.43 ลำ้นบำท และ 543.24 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ท่ีดินและอำคำรของบริษทัมูลค่ำตำมบญัชีจ  ำนวน 165.53 ลำ้นบำท 
และ 180.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร วงเงินทรัสต์รีซีทส์ 
เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินหนังสือค ้ ำประกัน และวงเงินสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดม้ีกำรให้ค  ำมัน่ว่ำจะไม่จ  ำหน่ำย จ่ำยโอนหรือก่อ
ภำระผกูพนัในเคร่ืองจกัรบำงส่วน ส ำหรับวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

 
13. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (สิทธิการเช่าที่ดิน) 

  บญัชีประกอบดว้ย 
 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินยกมำ 145,431  153,424 
ตดัจ  ำหน่ำยระหว่ำงปี (3,417)  (3,786) 
ผลจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (20,130)  (4,207) 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินยกไป 121,884  145,431 

 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินเป็นสิทธิกำรเช่ำท่ีดินท่ีตั้งบริษทัย่อยในประเทศจีน มีระยะเวลำตั้งแต่ปี 2549 ถึง 

ปี 2599  
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ ำหน่ำย  ผลจำก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที ่      กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม      งบกำรเงิน  31 ธนัวำคม 
 2562        2562 

ราคาทุน            
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 17,558  5,761  -  (1,232)  22,087 
รวมรำคำทุน 17,558  5,761  -  (1,232)  22,087 

          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 11,171  1,639  -  (816)  11,994 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 11,171  1,639  -  (816)  11,994 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,387        10,093 

 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ ำหน่ำย  ผลจำก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที ่      กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม      งบกำรเงิน  31 ธนัวำคม 
 2561        2561 

ราคาทุน            
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 16,778  1,205  -  (425)  17,558 
รวมรำคำทุน 16,778  1,205  -  (425)  17,558 

          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10,073  1,558  -  (460)  11,171 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 10,073  1,558  -  (460)  11,171 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,705        6,387 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ ำหน่ำย  ผลจำก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที ่      กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม      งบกำรเงิน  31 ธนัวำคม 
 2562        2562 

ราคาทุน          
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 13,721  3,160  -  (873)  16,008 
รวมรำคำทุน 13,721  3,160  -  (873)  16,008 

          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 9,770  1,012  -  (706)  10,076 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 9,770  1,012  -  (706)  10,076 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,951        5,932 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จ ำหน่ำย  ผลจำก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที ่      กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่

 1 มกรำคม      งบกำรเงิน  31 ธนัวำคม 
 2561        2561 

ราคาทุน          
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 12,562  1,205  -  (46)  13,721 
รวมรำคำทุน 12,562  1,205  -  (46)  13,721 

          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 8,967  922  -  (119)  9,770 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 8,967  922  -  (119)  9,770 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,595        3,951 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 
   2562  2561  2562  2561 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น         
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  1,639  1,558  1,012  922 
รวม  1,639  1,558  1,012  922 

 
15. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชี 

 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ค  ำนวณในอตัรำร้อยละ 20  และ
ร้อยละ 25 ส ำหรับก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัหลงัจำกบวกกลบัรำยกำรซ่ึงไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยและหัก
รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ตำมประมวลรัษฎำกร 

 
 15.1  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม    ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม   
 2562   2561   2562   2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  3,501  7,889  3,501  7,889 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (37,673)  (46,308)  -  - 
 (34,172)  (38,419)  3,501  7,889 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

  กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรบัรู้ใน  รำยกำรท่ีรบัรู้  ผลจำกกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  ก  ำไรหรือขำดทุน  ในก  ำไรขำดทุน  แปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2561  เพ่ิมข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบ็ดเสร็จอ่ืน  งบกำรเงิน  ธนัวำคม 2562 
     กลบัรำยกำร       
            

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี            
 ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง 5,762  -  (4,748)  -  -  1,014 
 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,961  215  -  308  -  2,484 
     สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน -  3  -  -  -  3 
 ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน 166  -  (166)  -  -  - 

  รวม 7,889  218  (4,914)  308  -  3,501 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี            
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (17,419)  -  2,000  -  2,240  (13,179) 
 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ (สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน) (28,889)  -  682  -  3,713  (24,494) 

  รวม (46,308)  -  2,682  -  5,953  (37,673) 
 สุทธิ (38,419)  218  (2,232)  308  5,953  (34,172) 

 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรบัรู้ใน  รำยกำรท่ีรบัรู้  ผลจำกกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  ก  ำไรหรือขำดทุน  ในก  ำไรขำดทุน  แปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2560  เพ่ิมข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบ็ดเสร็จอ่ืน  งบกำรเงิน  ธนัวำคม 2561 
     กลบัรำยกำร       

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี            
 ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง 1,971  3,817  -  -  (26)  5,762 
 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,438  -  (444)  -  (33)  1,961 
 ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน -  166  -  -  -  166 
  รวม 4,409  3,983  (444)  -  (59)  7,889 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี            
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (19,940)  -  2,817  -  (296)  (17,419) 
 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ (สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน) (29,205)  -  740  -  (424)  (28,889) 
  รวม (49,145)  -  3,557  -  (720)  (46,308) 

 สุทธิ (44,736)  3,983  3,113  -  (779)  (38,419) 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรบัรู้ใน  รำยกำรท่ีรบัรู้  ผลจำกกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  ก  ำไรหรือขำดทุน  ในก  ำไรขำดทุน  แปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2561  เพ่ิมข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบ็ดเสร็จอ่ืน  งบกำรเงิน  ธนัวำคม 2562 
     กลบัรำยกำร       

            

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี            
ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง 5,762  -  (4,748)  -  -  1,014 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน -  3  -  -  -  3 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,961  215  -  308  -  2,484 
ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน 166  -  (166)  -  -  - 

รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 7,889  218  (4,914)  308  -  3,501 

  
 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ   รำยกำรท่ีรบัรู้ใน  รำยกำรท่ีรบัรู้  ผลจำกกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  ก  ำไรหรือขำดทุน  ในก  ำไรขำดทุน  แปลงค่ำ  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2560  เพ่ิมข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบ็ดเสร็จอ่ืน  งบกำรเงิน  ธนัวำคม 2561 
     กลบัรำยกำร       

            

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี            
ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง 1,971  3,817  -  -  (26)  5,762 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,438  -  (444)  -  (33)  1,961 
 ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน -  166  -  -  -  166 

รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 4,409  3,983  (444)  -  (59)  7,889 
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 15.2  ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
  ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได  ้
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก  ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 23,080  28,184  23,001  28,131 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 1,406  (7,096)  4,080  (3,539) 
      ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน        
           เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรน ำเสนองบกำรเงิน (33)  (1,381)  (32)  (1,381) 

 รวม 24,453  19,707  27,049  23,211 

 
 15.3  กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ก  ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 585,390  424,693  574,194  461,379 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20.00  20.00  20.00  20.00 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้ ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช้ 117,078  84,939  114,839  92,276 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัในกำรค ำนวณ        
ก  ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณก  ำไรทำงภำษี 2,296  15,440  2,296  15,440 
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิมทำงภำษี (18,638)  (2,616)  (18,638)  (2,616) 

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก  ำไรท่ีไม่ตอ้งน ำมำค ำนวณก  ำไรทำงภำษี        
- ก  ำไรของกจิกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (75,496)  (76,969)  (75,496)  (76,969) 
- อ่ืนๆ (2,160)  293  -  - 

รวมรำยกำรกระทบยอด (93,998)  (63,852)  (91,838)  (64,145) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 23,080  21,087  23,001  28,131 
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 15.4  กำรกระทบยอดระหว่ำงอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 จ ำนวนภำษี 
(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

 จ ำนวนภำษี 
(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

ก  ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีกอ่นค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 585,390    424,693   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช้ 117,078  20.00  84,939  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (93,998)  (16.00)  (63,852)  (15.03) 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 23,080  4.00  21,087  4.97 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561 

 จ ำนวนภำษี 
(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

 จ ำนวนภำษี 
(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

ก  ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีกอ่นค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 574,194    461,379   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช้ 114,839  20.00  92,276  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (91,838)  (16.00)  (64,145)  (13.90) 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 23,001  4.00  28,131  6.10 

 
 ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  ค  ำนวณโดยใช้ข้อสมมติฐำนว่ำสกุลเงินในกำรด ำเนินงำนเป็นบำท เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นกำรค ำนวณภำษี   
 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 ในระหว่ำงไตรมำสแรกปี 2562 บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงไดจ่้ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมจำก

สถำบนักำรเงินจ ำนวน 300 ลำ้นเยน ครบทั้งจ  ำนวนแลว้ 
 ในระหว่ำงปี 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศจีนแห่งหน่ึงมีเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 8 ลำ้นหยวน 

โดยเสียดอกเบ้ียร้อยละ 5.655 ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี ค  ้ ำประกนัโดยส่ิงปลูกสร้ำงบนสิทธิกำรเช่ำ และ
ในไตรมำส 4 ปี 2562 บริษทัยอ่ยไดจ่้ำยช ำระคืนแลว้ทั้งจ  ำนวน 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้  1,545,416  398,949  1,459,310  298,108 
เจำ้หน้ีอื่น 54,179  59,497  49,733  52,503 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 265,892  255,045  261,211  270,650 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 35,302  -  35,302  - 
รวม 1,900,789  713,491  1,805,556  621,261 

 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จดัตำมประเภทสกุลเงินตรำไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

สกุลเงินบำท 15,302  8,834  15,213  8,783 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น  1,438,577  295,283  1,437,940  287,407 
สกุลเงินหยวนจีน  85,380  92,914  -  - 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ  6,157  1,918  6,157  1,918 
 1,545,416  398,949  1,459,310  298,108 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 

18.1 บริษทัไดบ้นัทึกภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนหลงัออกจำกงำนเมื่อเกษียณอำยุ ซ่ึงจดัเป็น
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหม้ีกองทุน  

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 
   งบแสดงฐานะการเงิน  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำนยกมำ 18,860  17,167  18,860  17,167 
ก  ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (1,542)  -  (1,542)  - 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียในอดีต        
 - กำรแกไ้ขในโครงกำรผลประโยชนพ์นกังำนหลงัออกจำกงำน 4,539  -  4,539  - 
ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 2,428  2,121  2,428  2,121 
ภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำนท่ีจ่ำยจริง (510)  (654)  (510)  (654) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  226  -  226 
ภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำนปลำยปี  23,775  18,860  23,775  18,860 

 

18.2 ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 2562  2561  2562  2561 
รับรู้ในก าไรขาดทนุ        
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย 4,539  -  4,539  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,894  1,684  1,894  1,684 
ดอกเบ้ียจำกภำระผูกพนั 534  437  534  437 
รวม 6,967  2,121  6,967  2,121 
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พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนไดล้งรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ เมื่อวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนด
อตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั จำกปัจจุบันอตัรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 ว ัน  
โดยพระรำชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้
ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยบริษทัรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

 
18.3 ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2562 และ 2561 2562  2561  2562  2561 
อตัรำคิดลด 2.50  2.75  2.50  2.75 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00  5.00  5.00  5.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 0 - 45.84  0 - 45.84  0 - 45.84  0 - 45.84 
 (200% จำกตำรำง 

Thai Standard) 
 (200% จำกตำรำง 

Thai Standard) 
 (200% จำกตำรำง 

Thai Standard) 
 (200% จำกตำรำง 

Thai Standard) 
อตัรำมรณะ 75 จำกตำรำงมรณะ

สำมญัปี 2560  
 75 จำกตำรำงมรณะ

สำมญัปี 2551  
 75 จำกตำรำงมรณะ

สำมญัปี 2560  
 75 จำกตำรำงมรณะ

สำมญัปี 2551  
 

 ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในอนำคตถือตำมขอ้มูลทำงสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตำรำงมรณะ  
 

18.4 ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เกิดข้ึนจำก 
รับรู้ในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ ์ (2,193)  -  (2,193)  - 

สมมติฐำนประชำกร 218  -  218  - 

สมมติฐำนทำงกำรเงิน 433  -  433  - 

รวม (1,542)  -  (1,542)  - 
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 18.5 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว   
  ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน

ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (88)  80  (621)  661  (88)  80  (621)  661 

กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

206  (195)  1,481  (1,328)  206  (195)  1,481  (1,328) 

 
19. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561  109,743  108,832 
ประมำณกำรหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  23,683  23,683 
ประมำณกำรหน้ีสินใชไ้ป  (12,206)  (12,206) 
กลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสิน   -  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  1,459  1,436 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  122,679  121,745 
ประมำณกำรหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  26,554  26,554 
ประมำณกำรหน้ีสินใชไ้ป  (837)  (837) 
กลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสิน   (72,560)  (72,520) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  (55)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  75,781  74,942 
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20. หุ้นสามญัซ้ือคืนและส ารองหุ้นสามญัซ้ือคืน 

เมื่อวนัท่ี 22 กนัยำยน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัโครงกำรกำรซ้ือหุ้นคืนเพ่ือ
บริหำรทำงกำรเงินในวงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท จ  ำนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืน 50 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) 
จ  ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยด ำเนินกำรซ้ือหุ้นคืนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก  ำหนดระยะเวลำท่ีจะซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลำคม 2558 ถึงวนัท่ี 11 เมษำยน 2559  

เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 5/2560 มีมติอนุมติัโครงกำรกำรซ้ือหุ้นคืน
เพื่อบริหำรทำงกำรเงินในวงเงินไม่เกิน 380 ลำ้นบำท จ  ำนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืน 23 ลำ้นหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 
บำท) จ  ำนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยด ำเนินกำรซ้ือหุ้นคืน
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก  ำหนดระยะเวลำท่ีจะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 ถึงวนัท่ี 
30 พฤศจิกำยน 2560  

ในระหว่ำงปี 2561 ตำมรำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ี 7/2561 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหำคม 2561 บริษทัไดอ้นุมติักำร
จ ำหน่ำยหุน้สำมญัซ้ือคืน จ  ำนวนทั้งส้ิน 27 ลำ้นหุน้ ซ่ึงกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัซ้ือคืนดงักล่ำวไดด้  ำเนินกำรใน
ตลำดหลกัทรัพยโ์ดยก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยหุน้สำมญัคืนจำกรำคำตลำดของหุน้ ณ วนัท่ีขำย ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึก
ผลต่ำงของรำคำขำยท่ีสูง (ต  ่ำ) กว่ำรำคำซ้ือของหุน้สำมญัซ้ือคืนในบญัชี “ส่วนเกินทุนหุน้สำมญัซ้ือคืน” ในส่วน
ของผูถื้อหุน้และโอนกลบัส ำรองหุน้สำมญัซ้ือคืนไปยงัก  ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สำมญัซ้ือคืนมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 รำคำทุนหุน้ซ้ือคืน  รำคำขำยหุน้  ส่วนเกนิ (ส่วนต ่ำ)  

 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม 2561 

 จ ำหน่ำย 

ระหว่ำงปี 

 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2561 

 ซ้ือคืน  ทุนหุน้สำมญัซ้ือคืน 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2561 

จ ำนวนหุน้สำมญัซ้ือคืน (พนัหุ้น) 50,000  (27,000)  23,000  27,000   
มูลค่ำหุน้สำมญัซ้ือคืน (พนับำท) 643,070  (347,258)  295,812  193,648  (153,610) 

รำคำเฉล่ียหุน้ละ (บำท) 12.86  12.86  12.86  7.17   

อตัรำร้อยละของจ ำนวนหุน้สำมญั          
 ซ้ือคืนต่อจ ำนวนหุน้ท่ีบริษทัออก 10.00  5.40  4.60     

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สำมญัซ้ือคืนไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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ส ารองหุ้นสามญัซ้ือคืน 
  ทั้งน้ีตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ชส. (ว) 

2/2548 และหนงัสือสภำวิชำชีพบญัชีท่ี ส.สวบช. 016/2548 ไดก้  ำหนดหลกัเกณฑใ์หบ้ริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีมี 
กำรซ้ือหุ้นคืนตอ้งมีมูลค่ำหุ้นซ้ือคืนไม่เกินวงเงินก ำไรสะสม และต้องกันก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ำรอง
เท่ำกบัจ  ำนวนเงินท่ีไดจ่้ำยซ้ือหุ้นคืน และบริษทัไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองหุ้นสำมญัซ้ือคืนแลว้ทั้ง
จ  ำนวน 

 
21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำย
หุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
22. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร
ทุนส ำรอง (“ส ำรองตำมกฎหมำย”) อยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ 
(ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองดงักล่ำวมีจ  ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

 
23. ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพในส่วนของบริษัทท่ีจ่ำยส ำหรับพนักงำนและได้บันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีจ  ำนวนดงัต่อไปน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 3,853  3,376  3,853  3,376 

 
โครงกำรสมทบเงินท่ีก  ำหนดไว ้

บริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนของบริษทับนพ้ืนฐำนควำมสมคัรใจของ
พนกังำนในกำรเป็นสมำชิกของกองทุนโดยพนกังำนจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 3 ถึง อตัรำร้อยละ 13 ของ
เงิน เดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 3 ถึง อตัรำร้อยละ 13 ของเงินเดือนของพนกังำนทุก
เดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมขอ้ก  ำหนดของกระทรวง กำร
คลงัและจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ระหวำ่งผลิต (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 154,618  (189,619)  129,527  (171,984) 

วตัถุดิบทำงตรงใชไ้ป 1,390,266  1,415,995  1,143,226  1,168,633 

วสัดุทำงออ้มใชไ้ป 137,445  110,312  133,834  107,816 

คำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบับุคลำกร 360,358  302,363  316,427  256,373 

คำ่ใชจ่้ำยจำ้งงำนบุคคลภำยนอก 343,503  17,130  317,307  294,736 

คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 122,387  139,080  106,672  127,235 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรแกไ้ขช้ินงำน 58,936  27,712  58,936  66,486 

คำ่เขียนแบบ 44,251  9,369  44,251  22,921 

คำ่ใชจ่้ำยซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 21,359  27,149  17,887  23,941 

คำ่ขนส่งออก 267,068  250,586  267,068  250,642 

คำ่เดินทำง 17,388  19,342  15,167  18,294 

 
25. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

25.1 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1696(2)/2558 โดยบริษทั
รับสิทธิประโยชน์หลำยประกำรในฐำนะผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบักำรผลิตโครงสร้ำงโลหะส ำหรับงำนก่อสร้ำงหรืองำนอุตสำหกรรม 
(FABRICATION INDUSTRY) หรือกำรซ่อม PLATFORM ซ่ึงพอสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี  
(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรท่ีได้รับอนุมติัโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร

ลงทุน 
(ข)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุจ  ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้

ในกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 
(ค)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับของท่ีผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมน ำเขำ้มำเพื่อส่งกลบัออกไปเป็น

ระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 
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 (ง)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีได้รับยกเวน้ไม่เกิน 160.86 บำท (วนัท่ีเร่ิมมี
รำยได ้คือวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

(จ)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
เน่ืองจำกเป็นกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษัทจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนด

ตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

25.2 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนอนุมติัให้บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-1184-0-00-1-0 โดย
บริษทัรับสิทธิประโยชน์หลำยประกำรในฐำนะผูไ้ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติั
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับกำรผลิตโครงสร้ำงโลหะส ำหรับงำนก่อสร้ำงหรืองำน
อุตสำหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) หรือกำรซ่อม PLATFORM ซ่ึงพอสรุปสำระส ำคญัได้
ดงัน้ี  
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(ข)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุจ  ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้

ในกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 
(ค)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับของท่ีผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมน ำเขำ้มำเพื่อส่งกลบัออกไปเป็น

ระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 
 (ง)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำร ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 340.31 ลำ้นบำท (วนัท่ีเร่ิมมี
รำยไดคื้อวนัท่ี 30 มกรำคม 2560 และส้ินสุดวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ ์2566)  

(จ)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 กจิกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม  กจิกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ในประเทศ 119,367  91,308  559,546  213,377  678,913  304,685 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ส่งออก 1,399,013  1,425,678  1,092,039  1,402,117  2,491,052  2,827,795 

รวมรำยได ้ 1,518,380  1,516,986  1,651,585  1,615,494  3,169,965  3,132,480 

 
26. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ค  ำนวณจำก
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้
ระหว่ำงปีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สำมญั          
ของบริษทั (พนับำท)        

- ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 608,539  416,932  600,494  451,121 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 1.28  0.91  1.26  0.99 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแลว้        
หุน้สำมญัคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม (พนัหุน้) 477,000  450,000  477,000  450,000 
หกั หุน้สำมญัซ้ือคืนของบริษทั (พนัหุน้) -  -  -  - 
บวก จ ำหน่ำยหุน้สำมญัซ้ือคืนของบริษทั (พนัหุน้) -  27,000  -  27,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม (พนัหุน้) 477,000  477,000  477,000  477,000 

        
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 477,000  456,641  477,000  456,641 
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27. เงินปันผล 

เมื่อวนัท่ี 3 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดม้ีมติอนุมติัให้บริษทัจ่ำยเงินปันผลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.40 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 180.00 ลำ้นบำท 
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 แลว้ 

เมื่อวนัท่ี 8 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดม้ีมติอนุมติัให้บริษทัจ่ำยเงินปันผล
จำก ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 238.49 
ลำ้นบำท บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 แลว้ 

เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ไดม้ีมติอนุมติัให้บริษทัจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนรอบเกำ้เดือนของปี 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.25 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
125 ลำ้นบำท บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562 แลว้ 

 
28. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำ

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของคู่สญัญำ กลุ่มบริษทัไม่มี
กำรถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ ์เพื่อกำรเก็งก  ำไรหรือกำรคำ้ 

กำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นส่วนท่ีส ำคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในกำรควบคุมให้
มีควำมสมดุลของระดบัควำมเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจำรณำระหว่ำงตน้ทุนท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงและ
ตน้ทุนของกำรจัดกำรควำมเส่ียง  ผูบ้ริหำรได้มีกำรควบคุมกระบวนกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงของกลุ่ม
บริษทัอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเส่ียงและกำรควบคุมควำมเส่ียง 

 
การบริหารจดัการทุน   

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือกำรรักษำระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและ
ควำมเช่ือมัน่ของตลำดและก่อให้เกิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรไดมี้กำรก ำกบัดูแล
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำจำกสดัส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อ
ส่วนของเจ้ำของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม อีกทั้งยงัก  ำกับดูแลระดับกำรจ่ำย               
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำกกำรซ้ือสินคำ้และกำรขำย

สินคำ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ

อนัเป็นผลมำจำกกำรมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัดงัน้ี 
   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมำยเหตุ  2562  2561  2562  2561 
สกลุเงินบาทไทย          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6  139,420  663,449  55,397  582,463 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 8  113,940  217,966  113,940  217,966 
รำยไดค้ำ้งรับ 8  82,006  -  82,006  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 17  (15,302)  (8,834)  (15,213)  (8,784) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ   320,064  872,581  236,130  791,645 

 
สกลุเงินหยวนจีน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6  130,555  67,206  -  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 8  6,193  1,010  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 16  -  (70,855)  -  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 17  (85,380)  (92,914)  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ   51,368  (95,553)  -   - 

 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6  50,054  43,174  37,495  43,174 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 17  (6,157)  (1,918)  (6,157)  (1,918) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ    43,897  41,256  31,338  41,256 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
ควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ คือ ควำมเส่ียงท่ีลูกคำ้หรือคู่สญัญำไม่สำมำรถช ำระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตำม

เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้มื่อครบก ำหนด 
ฝ่ำยบริหำรไดก้  ำหนดนโยบำยทำงดำ้นสินเช่ือเพื่อควบคุมควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือดงักล่ำวอย่ำง

สม ่ำเสมอ โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ทุกรำยท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ี
รำยงำนไม่พบว่ำมีควำมเส่ียงจำกสินเช่ือท่ีเป็นสำระส ำคญั ควำมเส่ียงสูงสุดทำงดำ้นสินเช่ือแสดงไวใ้นรำคำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั และเพื่อท ำให้ผลกระทบจำกควำมผนั
ผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
การก าหนดมูลค่ายุตธิรรม 

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษทั ก  ำหนดใหมี้กำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ  ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียน
กนั และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั  ขอ้มูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัสมมติฐำนในกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมถูกเปิดเผยในหมำยเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
นั้นๆ 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภท
ระยะสั้นดงันั้นฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
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29.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นที่เกดิจากกจิกรรมจดัหาเงิน 
กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ 

2561 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31 

 มกรำคม 2562      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงคำ่  ธนัวำคม 2562 

         งบกำรเงิน   

            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 160,846  (160,846)  -  -  -  - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,214  (1,404)  3,461  -  (43)  3,228 

รวม 162,060  (162,250)  3,461  -  (43)  3, 228 

 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 1  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิมข้ึน  กำรไดม้ำ  ผลต่ำงจำก  ณ วนัท่ี 31 

 มกรำคม 2561      ซ่ึงบริษทัยอ่ย  กำรแปลงคำ่  ธนัวำคม 2561 

         งบกำรเงิน   

            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 164,436  (3,218)  -  -  (372)  160,846 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 10,602  (9,388)  -  -  -  1,214 

รวม 175,038  (12,606)  -  -  (372)  162,060 

 

*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด  
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30. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

30.1 ภำระผกูพนักบักิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นภำระผูกพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้
กลุ่มบริษทัมีสญัญำเช่ำอุปกรณ์ส ำนกังำนด ำเนินงำนกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลำ 
48 เดือน โดยมีค่ำเช่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ระยะเวลาการจ่ายช าระ        
ภำยในระยะเวลำหน่ึงปี 2,757  1,560  1,646  1,158 
ระยะเวลำมำกกวำ่หน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 2,688  2,825  2,079  912 
ระยะเวลำมำกกวำ่หำ้ปีข้ึนไป 150  -  150  - 
รวม 5,595  4,385  3,875  2,070 

 
30.2 ภำระผกูพนัอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยะเอียดดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สกุลต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำเงินบำท  สกุลต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำเงินบำท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ                
สัญญำซ้ือวตัถุดิบ                
- เยน 827,385  -  231,339  -  827,385  -  231,339  - 
- บำท     18,242  5,120      18,242       5,120 
รวม     249,581  5,120      249,581  5,120 

สัญญำซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง                
- บำท     -  -      -  - 

สัญญำอ่ืนๆ                
- บำท     16,298  12,939      6,684  2,750 

เลตเตอร์ออฟเครดิต                
- เยน 339,499  345,094  93,681  107,189  339,499  345,094  93,681  107,189 

หนงัสือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ                
 ใหก้บับริษทัย่อย                
- เยน -  300,000  -  87,926  -  300,000  -  87,926 
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กลุ่มบริษัทมีเงินฝำกประจ ำ ท่ีดินและอำคำรบำงส่วนท่ีติดจ ำนองเป็นหลกัประกัน และมี
ขอ้จ  ำกดัไม่ให้ก่อภำระผูกพนักบัเคร่ืองจกัรบำงส่วน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ส ำหรับ
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้รำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
วงเงินเบิกเกนิบญัชี 5,000  5,000  5,000  5,000 
วงเงินทรัสตรี์ซีทส,์วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต         
     และวงเงินแพค็กิง้เครดิต 88,048  821,466  88,048  821,466 
วงเงินอำวลัตัว๋สัญญำใชเ้งิน 10,000  10,000  10,000  10,000 
วงเงินหนงัสือค ้ำประกนั 979,253  144,241  979,253  144,241 

 1,082,301  980,707  1,082,301  980,707 

 
31. สัญญาที่ส าคญั 

31.1 สญัญำใชบ้ริกำรขนส่งช้ินงำนโครงเหลก็ 
บริษทัไดท้ ำสัญญำใชบ้ริกำรขนส่งช้ินงำนโครงเหล็กกบั MIHAMA STEEL LOGISTICS 

CO., LTD เพื่อรับบริกำรขนส่งทำงเรือ โดยขนส่งสินคำ้ไปยงัท่ำเทียบเรือในประเทศญ่ีปุ่น รวมไปถึง
กำรประสำนงำนต่ำงๆกบัลูกคำ้ กำรใหบ้ริกำรกำรจดักำรขนถ่ำยช้ินงำนและเก็บรักษำช้ินงำนจนกว่ำ
จะส่งมอบ ตลอดจนค่ำตรวจสอบและซ่อมแซมช้ินงำนเพ่ิมเติมหำกเกิดควำมผดิพลำดระหว่ำงขนส่ง 
โดยกำรก ำหนดรำคำข้ึนอยู่กบัปริมำณน ้ ำหนักของกำรใชบ้ริกำรหรือแต่ละจ ำนวนโครงกำร ตำม
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำและปัจจยักำรตลำดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภำยใตเ้ง่ือนไขในสัญญำ ทั้งน้ี หำก
คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่มีควำมประสงคท่ี์จะต่ออำยุสัญญำ ตอ้งท ำหนังสือแจง้ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำย
ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดของสญัญำ 

 
31.2 สญัญำจำ้ง 

บริษทัไดท้ ำสัญญำใชบ้ริกำรจำ้งผลิตช้ินงำนกบับริษทั M.C.S Steel (Xiamen) Co., Ltd. เพื่อ
รับบริกำรแปรรูปโครงสร้ำงเหล็กตำมแบบงำนและขนส่งช้ินงำนตำมก ำหนดกำรท่ีบริษทัก  ำหนด
ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำ บริษทัตอ้งช ำระเงินล่วงหนำ้ให้กบับริษทั M.C.S Steel (Xiamen) Co., Ltd. ใน
กำรจดัหำเหลก็แผน่และเหลก็รูปพรรณท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตและแปรรูปตำมมำตรฐำนท่ี
บริษทัก ำหนดและระบุในสญัญำ 
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31.3  สญัญำว่ำจำ้งตวัแทนหำงำน 
บริษทัไดท้ ำสัญญำขอ้ตกลงกำรหำงำนกบับริษทั Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation  

โดยบริษทัดงักล่ำวจะเขำ้มำเป็นตวัแทนของบริษทัในกำรเจรจำกบัลูกคำ้ใหม่ให้กบับริษทั ระยะของ
สญัญำตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 สญัญำดงักล่ำวมีอตัรำค่ำบริกำรตำมเง่ือนไข
ท่ีระบุในสญัญำ 

และเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2561 บริษทัได้ท ำสัญญำขอ้ตกลงกำรหำงำนกับบริษัท Creation 
Import Distribution Inc. โดยบริษทัดงักล่ำวจะเขำ้มำเป็นตวัแทนของบริษทัในกำรเจรจำกบัลูกคำ้
ใหม่ใหก้บับริษทั โดยสญัญำดงักล่ำวมีอตัรำค่ำบริกำรตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำ มีระยะเวลำของ
สญัญำ 2 ปี ทั้งน้ีหำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงมิไดแ้จง้บอกเลิกล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน ให้ถือว่ำ
ขอ้ก  ำหนดน้ีขยำยเวลำออกไป 

 
32. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีธนำคำรไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนั มีต่อไปน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สกุลต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำเงินบำท  สกุลต่ำงประเทศ  เทียบเท่ำเงินบำท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

กำรใชไ้ฟฟ้ำ                
- บำท -  -  7,709  7,709  -  -  7,709  7,709 
กำรส่งมอบสินคำ้                
- บำท     39,936  38,050      39,936  38,050 
- เยน 949,852  -  262,102  -  949,852  -  262,102  - 
 949,852  -  302,038  38,050  949,852  -  302,038  38,050 
กำรตั้งโรงผลิตสินคำ้                
- บำท -  -  1,000  -  -  -  1,000  - 

 
33. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุด ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
ใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของกำรบริกำร บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำน ดงัน้ี  

ส่วนงำน 1 ในประเทศ 
ส่วนงำน 2 ต่ำงประเทศ 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  
 

ขอ้มูลตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปน้ี 
 พันบาท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 ประเทศไทย   ต่างประเทศ     

 ในประเทศ  ต่างประเทศ    ประเทศญ่ีปุ่ น  ประเทศจีน    ตัดรายการบัญชี   

 

อสังหาริมทรัพย์  ผลิตและจ าหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

ผลิตพร้อมติดต้ัง

โครงเหล็ก  

ผลิตและจ าหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก 

 รวม  ผลิตและจ าหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

ผลิตและจ าหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

รวม  ระหว่างกัน  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์                                        

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก -  72,887  417,235  304,685  261,679  -  2,491,051  2,827,795  3,169,965  3,205,367  61,289  42,893  69,090  -  130,379  42,893  -  -  3,300,344  3,248,260 

                                        

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  52,136  58,175  268,071  414,821  320,207  472,996  (320,207)  (472,996)  -  - 

 รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร                                     3,300,344  3,248,260 

                                        

ก  ำไรตำมส่วนงำนกอ่น                                        

 หักภำษีที่รำยงำน                 627,543  474,332          16,384  (34,122)  -  -  643,927  440,210 

                                        

สินทรัพยต์ำมส่วนงำน                                        

 ที่รำยงำน                 4,941,586  3,767,724          154,907  266,093  -  -  5,096,493  4,033,817 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

34. งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ2561และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงในสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
เน่ืองจำกรำยกำรหลกัในกำรซ้ือขำยสินคำ้ของบริษทัเป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น โดยแสดงรำยกำรดงัน้ี 

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 พนัเยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวียน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,738,391  3,085,486  710,875  2,489,033  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น 4,338,815  2,654,855  5,093,666  1,909,095  
สินคำ้คงเหลือ 7,024,667  3,853,232  6,584,306  3,570,037  
  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 13,101,873  9,593,573  12,388,847  7,968,165  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั -  -  1,585,000  1,000,000 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน 298,429  240,138  298,429  240,138 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  952,454  952,454 
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 4,743,612  4,693,064  2,889,681  2,825,692 
ค่ำควำมนิยม 74,523  74,523  -  - 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ (สิทธิกำรเช่ำที่ดิน) 447,649  502,848  -  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,068  22,084  21,785  13,661 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,858  27,279  12,858  27,279 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 2,100  2,000  127  28 
  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,616,239  5,561,936  5,760,334  5,059,252 

รวมสินทรัพย์ 18,718,112  15,155,509  18,149,181  13,027,417 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

 พนัเยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หน้ีสินหมุนเวียน        
  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  541,636  -  - 
  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 6,798,170  3,610,556  6,457,570  2,092,049 
 หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงินช ำระภำยใน 1 ปี 3,270  3,494  1,989  - 
  ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 277  505  -  325 
  รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,801,717  4,156,191  6,459,559  2,092,374 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน 8,275  596  7,099  - 
 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 134,740  155,938  -  - 
 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 85,033  63,511  85,033  63,511 
 ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 271,031  413,110  268,032  409,966 
 ประมำณกำรหน้ีสินอื่น -  2,795  -  2,795 
  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 499,079  635,950  360,164  476,272 
รวมหน้ีสิน 7,300,796  4,792,141  6,819,723  2,568,646 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

 พนัเยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
ส่วนของผูถ้ือหุน้        
 ทุนเรือนหุน้        
     ทุนจดทะเบียน 1,330,549  1,330,549  1,330,549  1,330,549 
     ทุนที่ออกและช ำระแลว้ 1,330,549  1,330,549  1,330,549  1,330,549 
 ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 371,008  371,008  371,008  371,008 
 ส่วนต ่ำมูลค่ำหุน้สำมญัซ้ือคืน (464,627)  (464,627)  (464,627)  (464,627) 
 ส่วนต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

กำรถือหุน้บริษทัยอ่ย (50,868) 
 

(50,868) 
 

- 
 

- 
 ก ำไรสะสม 
  จดัสรรแลว้ 

 
 

      

   ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 153,579  153,579  153,579  153,579 
   ส ำรองหุน้ทุนซ้ือคืน 976,223  976,223  976,223  976,223 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,411,277  8,515,964  9,938,949  9,068,262 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 446,022  325,091  -  - 
รวมส่วนของบริษทั 12,173,163  11,156,919  12,305,681  11,434,994 
หุน้ทุนสำมญัซ้ือคืน (976,223)  (976,223)  (976,223)  (976,223) 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม 220,376  182,672  -  - 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 11,417,316  10,363,368  11,329,458  10,458,771 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,718,112  15,155,509  18,149,181  13,027,417 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 พนัเยน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธนัวำคม  วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

รำยได ้        
 รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 11,610,404  11,095,968  11,153,353  10,695,944 
 รำยไดอ้ื่น 171,387  150,060  174,831  139,826 
 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 30,377  -  12,786  - 
  รวมรำยได ้ 11,812,168  11,246,028  11,340,970  10,835,770 
ค่ำใชจ่้ำย        
 ตน้ทุนขำยและบริกำร 7,554,726  7,385,034  7,416,465  7,311,361 
      ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 1,057,207  1,154,676  1,057,207  1,154,866 
      ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 774,439  945,292  542,272  542,104 
 ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน -  81,129  -  81,549 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 125,629  131,621  93,128  105,411 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 26,710  36,226  18,503  13,743 
  รวมค่ำใชจ่้ำย 9,538,711  9,733,978  9,127,575  9,209,034 
ก ำไรก่อนรำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษเีงินได ้ 2,273,457  1,512,050  2,213,395  1,626,736 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ (87,435)  (68,298)  (96,539)  (80,277) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  2,186,022  1,443,752  2,116,856  1,546,459 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
 พนัเยน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธนัวำคม  วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน        
รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ในภำยหลงัเขำ้ไปไวใ้น

ก ำไรหรือขำดทุน  
 

 
 

 
 

 
 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 120,931  (115,223)  -  - 
รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่ภำยหลงั        
 เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน        
 ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์  
  ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 5,335 

 
- 

 
5,335 

 
- 

 ภำษีเงินไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอื่น (1,067)  -  (1,067)  - 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอื่นส ำหรับปี 125,199  (115,223)  4,268  - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,311,221  1,328,529  2,121,124  1,546,459 
        
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)        
 ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 2,148,318  1,476,044  2,116,856  1,546,459 
 ส่วนที่เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม 37,704  (32,292)  -  - 
ก ำไรส ำหรับปี 2,186,022  1,443,752  2,116,856  1,546,459 
        
กำรแบ่งก  ำไรเบด็เสร็จรวม        
 ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 2,273,517  1,360,821  2,121,124  1,546,459 
 ส่วนที่เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม 37,704  (32,292)  -  - 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 2,311,221  1,328,529  2,121,124  1,546,459 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (เยน) 4.50  3.23  4.44  3.39 
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแลว้ (พนัหุน้) 477,000  456,641  477,000  456,641 

 
35. การอนุมตังิบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ ์2563 


