
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน)  

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตลี จาํกดั (มหาชน)  

 
ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563                   
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ/นสุดวนัที�  31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาล) ของบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั 
(มหาชน) ตามลาํดบั ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี/ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซึ� งส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี/ มีขอบเขต
จาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นวา่จะพบเรื�องที�มีนยัสาํคญั
ทั/งหมดซึ� งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั/น ข้าพเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที� 
สอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที� เป็นเหตุให้เชื�อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ได้จดัทาํขึ/นตามมาตรฐานการบัญชี         
ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
เรื�องอื�น 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 ที�แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�น ซึ� งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2563  
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั 
(มหาชน) สาํหรับงวดสามเดือนสิ/นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562 ที�แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื�น
โดยให้ขอ้สรุปอยา่งไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� 8 พฤษภาคม 2562 
 

 
 
 
(บณัฑิต ตั/งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8509 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2563 
 
 



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

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 231,863 473,322 87,638 193,554

ลูกหนี+การคา้และลูกหนี+ อื-น 4, 5 934,245 870,895 1,134,371 1,076,422

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานที-ถึงกาํหนดชาํระ

     ภายในหนึ-งปี 6,744 6,755 6,744 6,755

สินคา้คงเหลือ 6 2,283,879 2,066,040 2,203,609 1,946,140          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,456,731 3,417,012 3,432,362 3,222,871

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                     -                     283,314 259,330

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 -                     -                     -                     -                     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั 4 -                     -                     446,067 431,557

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 73,680 74,500 73,680 74,500

ที-ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,414,161 1,291,572 872,491 786,791

ค่าเช่าที-ดินจ่ายล่วงหนา้ -                     121,884 -                     -                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 133,381 -                     3,593                 -                     

ค่าความนิยม 22,168 20,291 -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,588 10,093 6,228 5,932

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,532 3,501 12,613 3,501

ตน้ทุนของสญัญา 166,969 157,069 166,969 157,069

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื-น 621 571 35 35

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,829,100 1,679,481 1,864,990 1,718,715

รวมสินทรัพย์ 5,285,831 5,096,493 5,297,352 4,941,586

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินระหวา่งกาลนี+
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+ อื-น 4 1,572,649 1,900,789 1,614,662 1,805,556

ส่วนของหนี+ สินตามสญัญาเช่าที-ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ-งปี 2,849 914 2,286                 556

เงินกูย้มืระยะสั+นจากกิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั -                     -                     80,000               -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,604 78 17,580               -                     

รวมหนี3สินหมุนเวยีน 1,593,102 1,901,781 1,714,528 1,806,112

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี+ สินตามสญัญาเช่า 4,272 2,314 3,854 1,985

หนี+ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,509 37,674 -                     -                     

ประมาณการหนี+ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,608 23,775 23,608 23,775

ประมาณการหนี+ สินจากการรับประกนัสินคา้ 80,515 75,781 79,602 74,943

รวมหนี3สินไม่หมุนเวยีน 147,904 139,544 107,064 100,703

รวมหนี3สิน 1,741,006 2,041,325 1,821,592 1,906,815

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินระหวา่งกาลนี+
4



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

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 500,000 500,000 500,000 500,000

    ทุนที-ออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 500,000 500,000 500,000 500,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 140,000 140,000 140,000 140,000

ส่วนตํ-ามูลค่าหุน้ทุนซื+อคืน -153,610 -153,610 -153,610 -153,610

ผลต่างจากการเปลี-ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้บริษทัยอ่ย -15,250 -15,250 -                     -                     

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

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

          สาํรองหุน้ทุนซื+อคืน 295,812 295,812 295,812 295,812

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,609,184 3,393,192 3,606,943 3,461,996

หุน้ทุนซื+อคืน -295,812 -295,812 -295,812 -295,812

องคป์ระกอบอื-นของส่วนของผูถื้อหุน้ -674,693 -925,756 -667,573 -963,615

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,455,631 2,988,576 3,475,760 3,034,771

ส่วนไดเ้สียที-ไม่มีอาํนาจควบคุม 89,194 66,592 -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,544,825 3,055,168 3,475,760 3,034,771

รวมหนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,285,831 5,096,493 5,297,352 4,941,586

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินระหวา่งกาลนี+
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,024,907 434,094             990,465             414,878             

กาํไรจากอตัราแลกเปลี$ยนสุทธิ -                     15,877               -                     12,903               

รายไดอื้$น 6,909 5,834                 7,959                 6,532                 

รวมรายได้ 1,031,816 455,805             998,424             434,313             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 629,430             298,548             684,876             309,773             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 67,889               20,897               67,889               20,897               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 59,067               61,074               38,979               35,582               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี$ยนสุทธิ 27,681               -                     28,618               -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 1,789 2,013                 1,764                 898                    

รวมค่าใช้จ่าย 785,856             382,532             822,126             367,150             

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 245,960 73,273 176,298 67,163

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 12,081 (2,068)                12,685               (1,314)                

กาํไรสําหรับงวด 233,879             75,341               163,613             68,477               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื5น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 255,778             (52,510)              296,042             (59,807)              

รวมรายการที5อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 255,778             (52,510)              296,042             (59,807)              

รวม 489,657             22,831               459,655             8,670                 

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่               215,992                 69,097               163,613                 68,477

    ส่วนที$เป็นของส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม                 17,887                   6,244 -                                             -   

กาํไรสําหรับงวด               233,879                 75,341               163,613                 68,477

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

    ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่               467,055                 16,587               459,655                   8,670

    ส่วนที$เป็นของส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม                 22,602                   6,244 -                                             -   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด               489,657                 22,831               459,655                   8,670

กาํไรต่อหุ้นขั9นพื9นฐาน (บาท) 0.48                   0.15                   0.36                   0.15                   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที$ สาํหรับงวดสามเดือนสิ:นสุดวนัที$

31 มีนาคม 31 มีนาคม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่าง

ผลต่างจากการ ของอตัรา รวมองค์ รวม

เปลี�ยนแปลง แลกเปลี�ยน ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามูลค่า สัดส่วน ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ อื�นของ ผูถ้ือหุน้ ที�ไม่มี รวม

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

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวันที" 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2562 500,000 140,000 -153,610 -15,250 50,000 295,812 3,141,151 -295,812 -748,510 -748,510 2,913,781 55,657         2,969,438

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -               -               -               -               -               -               69,097         -               -               -               69,097         6,244           75,341         

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -               -               -               -               -               -               -               -               (52,510)       (52,510)       (52,510)       -               (52,510)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               -               69,097         -               (52,510)       (52,510)       16,587         6,244           22,831         

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 มีนาคม 2562 500,000 140,000 -153,610 -15,250 50,000 295,812 3,210,248 -295,812 -801,020 -801,020 2,930,368 61,901 2,992,269

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวันที" 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 ตามที"รายงานในงวดก่อน 500,000 140,000 -153,610 -15,250 50,000 295,812 3,393,192 -295,812 -925,756 (925,756)     2,988,576    66,592         3,055,168

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 ธันวาคม 2562 ปรับปรุงใหม่ 500,000       140,000       (153,610)     (15,250)       50,000         295,812       3,393,192    (295,812)     (925,756)     (925,756)     2,988,576    66,592         3,055,168    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -               -               -               -               -               -               215,992       -               -               -               215,992 17,887 233,879       

     กาํไรเบด็เสร็จอื�น -               -               -               -               -               -               -               -               251,063       251,063       251,063 4,715           255,778       

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               -               215,992       -               251,063       251,063       467,055       22,602         489,657       

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 31 มีนาคม 2563 500,000 140,000 -153,610 -15,250 50,000 295,812 3,609,184 -295,812 -674,693 -674,693 3,455,631 89,194 3,544,825

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี(
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง ผลต่างของอตัรา รวมองคป์ระกอบ รวม

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

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ซื'อคืน กฎหมาย ซื'อคืน จดัสรร ซื'อคืน แปลงค่างบการเงิน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที" 31 มนีาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2562 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,218,000 -295,812 -749,459 -749,459 3,004,931

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -               -               -               -               -               68,477         -                -                       -                     68,477

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -               -               -               -               -               -               -                (59,807)                (59,807)              -59,807

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               68,477         -                (59,807)                (59,807)              8,670              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 มนีาคม 2562 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,286,477 -295,812 -809,266 -809,266 3,013,601

สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที" 31 มนีาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 ตามที"รายงานในงวดก่อน 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,461,996 (295,812)       (963,615)              (963,615)            3,034,771

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -               -               -               -               -               (18,666)        -                -                       -                     -18,666

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 500,000       140,000       (153,610)      50,000         295,812       3,443,330    (295,812)       (963,615)              (963,615)            3,016,105       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -               -               -               -               -               163,613       -                -                       -                     163,613          

     กาํไรเบด็เสร็จอื�น -               -               -               -               -               -               -                296,042               296,042             296,042

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               163,613       -                296,042               296,042             459,655          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 มนีาคม 2563 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,606,943 -295,812 -667,573 -667,573 3,475,760

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี'
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 233,879           75,341             163,613           68,477             

ปรับรายการที
กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 12,081             (2,068)              12,685             (1,314)              

ตน้ทุนทางการเงิน 1,789               2,013               1,764               898                  
ค่าเสื,อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,696             32,640             23,770             22,353             

ประมาณการหนี4 สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 472                  439                  472                  439                  

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยนที,ยงัไม่เกิดขึ4น (6,128)              28,664             (7,440)              34,451             

(กลบัรายการ) ประมาณการหนี4 สินจากการรับประกนัสินคา้ 2,069               (45,981)            (2,070)              (45,981)            

กลบัรายการประมาณการหนี4 สินจากคดีความ -                   (830)                 -                   (830)                 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (5,342)              123                  -                   (3)                    

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ -                   489                  -                   489                  

ดอกเบี4ยรับ (3,027)              (1,659)              (2,774)              (1,386)              

268,489           89,171             190,020           77,593             

การเปลี
ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดาํเนินงาน

ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4 อื,น 52,196 (117,206)          102,435           (43,971)            

สินคา้คงเหลือ -203,680 (202,723)          (243,151)          (220,532)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น -50 11                    -                   -                   

เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4 อื,น -313,080 243,160           (154,809)          162,697           

ผลต่างของอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 111,436 (40,799)            (39,197)            (62,030)            

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (84,689)            (28,386)            (144,702)          (86,243)            

จ่ายประมาณการหนี4 สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน -782 -                   (782)                 -                   

ภาษีเงินไดจ่้ายออก -2,854 (2,958)              (2,854)              (952)                 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (88,325)            (31,344)            (148,338)          (87,195)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื,อซื4อเงินลงทุนชั,วคราว -                   (150,435)          -                   (150,435)          

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั -                   -                   -                   (147,695)          

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน (เพิ,มขึ4น) ลดลง 831 (12,728)            831                  (12,728)            

เงินสดจ่ายเพื,อซื4อที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ (149,495)          (43,892)            (34,548)            (12,230)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,601 20                    -                   3                      

เงินสดจ่ายเพื,อซื4อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -5,761 (2,557)              -                   (36)                   

รับดอกเบี4ย 675 625                  423                  363                  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (148,149)          (208,967)          (33,294)            (322,758)          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ4นสุดวนัที, สาํหรับงวดสามเดือนสิ4นสุดวนัที,

31 มีนาคม 31 มีนาคม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั4นจากสถาบนัการเงิน -                   (89,179)            -                   -                   

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั4นจากกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั -                   -                   80,000             -                   

เงินสดชาํระคืนหนี4 สินตามสัญญาเช่า -909 (367)                 (552)                 (65)                   

จ่ายดอกเบี4ย -1,647 (1,897)              (1,621)              (783)                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (2,556)              (91,443)            77,827             (848)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี,ยน (239,030)          (331,754)          (103,805)          (410,801)          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี,ยนที,มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -2,429 1,728               (2,111)              (464)                 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (241,459)          (330,026)          (105,916)          (411,265)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 473,322 892,369           193,554           719,866           
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 มนีาคม 231,863           562,343           87,638             308,601           

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ซื4อสินทรัพยถ์าวรตามสัญญาเช่าการเงิน -                   1,445               -                   1,445               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ4นสุดวนัที, สาํหรับงวดสามเดือนสิ4นสุดวนัที,

31 มีนาคม 31 มีนาคม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4
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บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตลี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวันที& 31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

11 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทั�วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5 ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื�น 
6 สินคา้คงเหลือ 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
10 เงินปันผล 
11 เครื�องมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
14 งบการเงินในสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 
15 การจดัประเภทรายการใหม่ 

  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวันที& 31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี.  
 
งบการเงินระหวา่งกาลนี.ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2563  
 

1 ข้อมูลทั&วไป  
 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลที�จดัตั.งขึ.นในประเทศไทยเมื�อปี 2535 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีที�อยูที่�ไดจ้ดทะเบียนตั.งอยูที่� เลขที� 70 หมู่ที� 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอ็นวิดีอาร์ จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 
9.60) ซึ�งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและนางดรณ์  เทียนถาวรวงษ ์(ถือหุน้ร้อยละ 6.15) ซึ�งเป็นบุคคลสญัชาติไทย 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหล็กสาํหรับงาน
ก่อสร้างอาคาร 
 
รายละเอียดของบริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7  
และ 8 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนี.นาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การ
รายงานทางการเงินระหวา่งกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง  
 
งบการเงินระหวา่งกาลนี. มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั.งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลที�
เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ใหซ้ํ. าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั.นการอ่าน
งบการเงินระหวา่งกาลนี. จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ.นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เป็นครั. งแรกซึ�งไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 3 
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 (ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทั ซึ� งผลที�เกิดขึ.นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้ทั. งนี.  นโยบายการบัญชี วิธีการคาํนวณและ
แหล่งขอ้มูลสาํคญัที�ใชใ้นการประมาณการซึ�งอาจมีความไม่แน่นอนนั.นไม่แตกต่างจากที�ไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปี
สิ.นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลสําคญัใหม่ที�ใชใ้นการประมาณการจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามที�ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ค) สกลุเงินที&ใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   
 

 รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัที�
บริษทัดาํเนินงานอยู่ (“สกุลที�ใชใ้นการดาํเนินงาน”) งบการเงินระหวา่งกาลนี. แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ�งต่าง
จากสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ สกุลเงินเยนญี�ปุ่น ซึ� งการนาํเสนองบการเงินเป็นหน่วยเงินตราสกุลเงิน
บาทเพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย ขอ้มูลทางการเงินทั.งหมดที�แสดงดว้ยสกลุเงินบาทในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินไดมี้การปัดเศษเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น งบการเงินระหวา่งกาล
แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกลุเยนญี�ปุ่นซึ�งเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 

 

3 การเปลี&ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
 

ตั.งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินและ 
TFRS 16 เป็นครั. งแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันี.  

 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 กาํไรสะสม -  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
กาํไรสะสม -  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 - ตามที�รายงานในงวดก่อน  3,393,192 3,461,996 
เพิ&มขึ-น (ลดลง) เนื&องจาก    
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

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

รวมผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี  - (18,666) 

ณ วนัที& 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  3,393,192 3,443,330 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมกบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ดงันั.น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลที�นาํเสนอในปี 2562  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงินนี. ให้ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หนี. สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ
การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทาง
การเงิน มีดงันี.   

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี. สินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (“FVOCI”) และมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน (“FVTPL”) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง
การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั.น ทั. งนี.  TFRS 9 ยกเลิกการจดั
ประเภทตราสารหนี. ที�จะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ และเงินลงทุนทั�วไปตามที�
กาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนี. สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบี. ยรับและ
ดอกเบี. ยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบี. ยที�แทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบี. ยรับและดอกเบี. ยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบี. ยตาม
สญัญา  

 
ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อใชสิ้ทธิ
ในอนุพนัธ์ดงักล่าว  

 
(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา  

 
TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ.นตลอดอายุของเครื�องมือทางการเงิน 
ในขณะที� เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื�อหนี. สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี.  และการ
คาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี. ในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่าการ
เปลี�ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั.นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ.นอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ. าหนกั ทั. งนี.  การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินที�         


