
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 585,613,330      1,067,730,008   490,452,779      985,536,565      

เงินลงทุนชั'วคราว 7 20,267,429        126,389,067      20,267,429        126,389,067      

ลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื'น 5, 8 1,014,920,577   709,890,725      1,028,308,566   707,361,951      

สินคา้คงเหลือ 9 915,798,286      701,158,436      805,702,911      677,007,910      

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,536,599,622   2,605,168,236   2,344,731,685   2,496,295,493   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินที'มีภาระคํ*าประกนั 30.3 -                     278,589,163      -                     278,589,163      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                     108,241,826      -                     93,941,374        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     271,389,849      51,206,570        

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,034,419,590   813,926,474      858,633,152      777,447,307      

ค่าความนิยม 11 130,531,046      8,003,208          -                     -                     

สิทธิการเช่าที'ดิน 13 33,409,757        -                     -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 6,704,470          7,685,205          3,595,353          4,521,973          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 4,408,913          3,998,031          4,408,913          3,998,031          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื'น 764,946             801,273             178,379             177,981             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,210,238,722   1,221,245,180   1,138,205,646   1,209,882,399   

รวมสินทรัพย์ 3,746,838,344   3,826,413,416   3,482,937,331   3,706,177,892   

บาท

งบการเงินรวม

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี*



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี* สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั*น 16 164,435,526      92,385,150        -                     -                     

เจา้หนี*การคา้และเจา้หนี* อื'น 5, 17 813,897,011      695,147,683      714,826,190      699,004,494      

หนี* สินสัญญาเช่าการเงินชาํระภายใน 1 ปี 6,953,763          7,533,972          -                     -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 80,173,938        86,458,453        80,121,773        86,458,453        

รวมหนี* สินหมุนเวยีน 1,065,460,238   881,525,258      794,947,963      785,462,947      

หนี* สินไม่หมุนเวยีน

หนี* สินสัญญาเช่าการเงิน 3,648,400          11,238,941        -                     -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 17,166,905        15,360,568        17,166,905        15,360,568        

ประมาณการหนี* สินจากการรับประกนัสินคา้ 19 109,742,897      77,175,937        108,831,644      71,636,849        

รวมหนี* สินไม่หมุนเวยีน 130,558,202      103,775,446      125,998,549      86,997,417        

รวมหนี/สิน 1,196,018,440   985,300,704      920,946,512      872,460,364      

หนี/สิน
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี*



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000,000      500,000,000      500,000,000      500,000,000      

ทุนที'ออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

        ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 500,000,000      500,000,000      500,000,000      500,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 140,000,000      140,000,000      140,000,000      140,000,000      

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 50,000,000        50,000,000        50,000,000        50,000,000        

        สาํรองหุน้ทุนซื*อคืน 20 643,070,560      288,192,160      643,070,560      288,192,160      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,581,331,694   2,755,434,325   2,599,605,178   2,733,309,357   

องคป์ระกอบอื'นของส่วนของผูถื้อหุน้ (729,768,882)     (597,276,831)     (727,614,359)     (589,591,829)     

หกั หุน้ทุนซื*อคืน - หุน้สามญั 20 (643,070,560)     (288,192,160)     (643,070,560)     (288,192,160)     

ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคุม 11 9,257,092          (7,044,782)         -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,550,819,904   2,841,112,712   2,561,990,819   2,833,717,528   

รวมหนี/สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,746,838,344   3,826,413,416   3,482,937,331   3,706,177,892   

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี*



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,103,845,344  5,640,250,958  3,030,250,752 5,252,284,047 

รายไดอื้"น 54,519,123       80,805,361       37,379,521 80,053,111 

กาํไรจากการขายและรับคืนทุนในบริษทัร่วม 10.2 -                    14,226,668       -                    -                    

รวมรายได้ 3,158,364,467  5,735,282,987  3,067,630,273  5,332,337,158  

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,751,301,925  3,435,908,250  1,723,772,666  3,123,080,198  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 443,687,701     569,309,306     443,687,701     569,309,306     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 286,200,939     200,928,637     194,745,617     174,477,062     

ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนในบริษทัร่วม 10.2 -                    -                    -                    18,759,505       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยน 23 24,777,427       63,466,954       28,368,260       67,683,788       

ขาดทุนจากหนี1 สูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้ -                    28,164,452       -                    -                    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 45,305,010       55,096,995       40,055,090       50,914,590       

ตน้ทุนทางการเงิน 8,006,202         7,649,987         4,501,756         4,735,447         

รวมค่าใชจ่้าย 2,559,279,204  4,360,524,581  2,435,131,090  4,008,959,896  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (10,743,940)      10,793,164       -                    -                    

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 588,341,323     1,385,551,570  632,499,183     1,323,377,262  

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (93,119,571)      (159,770,057)    (93,065,030)      (159,740,293)    

กาํไรสาํหรับปี 495,221,752     1,225,781,513  539,434,153     1,163,636,969  

กาํไรสุทธิสําหรับปี 495,221,752     1,225,781,513  539,434,153     1,163,636,969  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2560

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี1



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื(น

รายการที"อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (132,492,051)    (76,518,141)      (138,022,530)    (52,443,064)      

รายการที"จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 18 -                    (1,668,035)        -                    (1,668,035)        

ภาษีเงินไดที้"เกี"ยวขอ้งกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น -                    333,607            -                    333,607            

กาํไรเบด็เสร็จอื"นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (132,492,051)    (77,852,569)      (138,022,530)    (53,777,492)      

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 362,729,701     1,147,928,944  401,411,623     1,109,859,477  

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนที"เป็นของบริษทัใหญ่ 499,035,701     1,229,262,149  539,434,153     1,163,636,969  

    ส่วนที"เป็นของส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม (3,813,949)        (3,480,636)        -                    -                    

495,221,752     1,225,781,513  539,434,153     1,163,636,969  

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    ส่วนที"เป็นของบริษทัใหญ่ 366,543,650     1,151,409,580  401,411,623     1,109,859,477  

    ส่วนที"เป็นของส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม (3,813,949)        (3,480,636)        -                    -                    

362,729,701     1,147,928,944  401,411,623     1,109,859,477  

กาํไรต่อหุ้นขั&นพื&นฐาน 27 1.08                  2.60                  1.16                  2.46                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2560

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี1



ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วน หุน้ทุนซื�อคืน ส่วนของ รวม
และ หุน้สามญั ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวม ของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตาม สาํรอง อตัราแลกเปลี�ยนจาก องคป์ระกอบอื�น ของบริษทั ที�ไม่มีอาํนาจ
หมายเหตุ กฎหมาย หุน้ทุนซื�อคืน การแปลงค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 500,000,000        140,000,000        50,000,000          288,192,160        2,755,434,325     (597,276,831)             (597,276,831)           3,136,349,654     (288,192,160)      (7,044,782)          2,841,112,712     
ซื�อหุน้ทุนซื�อคืน - หุน้สามญั 20 -                      -                      -                      354,878,400        (354,878,400)      -                             -                           -                      (354,878,400)      -                      (354,878,400)       
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื�อกิจการ -                      -                      -                      -                      -                      -                             -                           -                      -                     20,115,823          20,115,823          
เงินปันผลจ่าย 28 -                      -                      -                      -                      (318,259,932)      -                             -                           (318,259,932)      -                      -                      (318,259,932)       
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                      -                      -                      -                      499,035,701        -                             -                           499,035,701        -                      (3,813,949)          495,221,752        
     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                      -                      -                      -                      -                      (132,492,051)             (132,492,051)           (132,492,051)      -                      -                      (132,492,051)       
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      499,035,701        (132,492,051)             (132,492,051)           366,543,650        -                      (3,813,949)          362,729,701        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 500,000,000        140,000,000        50,000,000          643,070,560        2,581,331,694     (729,768,882)             (729,768,882)           3,184,633,372     (643,070,560)      9,257,092            2,550,819,904     

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 500,000,000        140,000,000        50,000,000          243,953,220        2,201,420,231     (520,758,690)             (520,758,690)           2,614,614,761     (243,953,220)      (3,564,146)          2,367,097,395     
ซื�อหุน้ทุนซื�อคืน - หุน้สามญั 20 -                      -                      -                      44,238,940          (44,238,940)        -                             -                           -                      (44,238,940)        -                      (44,238,940)         
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื�อกิจการ -                      -                      -                      -                      -                      -                             -                           -                      -                      -                      -                       
เงินปันผลจ่าย 28 -                      -                      -                      (629,674,687)      -                             -                           (629,674,687)      -                      -                      (629,674,687)       
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                      -                      -                      -                      1,229,262,149     -                             -                           1,229,262,149     -                      (3,480,636)          1,225,781,513     
     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                      -                      -                      -                      (1,334,428)          (76,518,141)               (76,518,141)             (77,852,569)        -                      -                      (77,852,569)         
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      1,227,927,721     (76,518,141)               (76,518,141)             1,151,409,580     -                      (3,480,636)          1,147,928,944     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2559 500,000,000        140,000,000        50,000,000          288,192,160        2,755,434,325     (597,276,831)             (597,276,831)           3,136,349,654     (288,192,160)      (7,044,782)          2,841,112,712     

จดัสรรแลว้

บาท

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า หุ้นทุนซื�อคืน รวม

และ หุ้นสามญั ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวมองคป์ระกอบอื�น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตาม สาํรอง อตัราแลกเปลี�ยนจาก ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ กฎหมาย หุน้ทุนซื�อคืน การแปลงค่างบการเงิน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 500,000,000             140,000,000             50,000,000               288,192,160             2,733,309,357          (589,591,829)             (589,591,829)             (288,192,160)           2,833,717,528          

ซื�อหุ้นทุนซื�อคืน - หุ้นสามญั 20 -                            -                            -                            354,878,400             (354,878,400)            -                             -                             (354,878,400)           (354,878,400)            

เงินปันผลจ่าย 28 -                            -                            -                            -                            (318,259,932)            -                             -                             -                           (318,259,932)            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี

     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                            -                            -                            -                            539,434,153             -                             -                             -                           539,434,153             

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                            -                            -                            -                            -                            (138,022,530)             (138,022,530)             -                           (138,022,530)            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            539,434,153             (138,022,530)             (138,022,530)             -                           401,411,623             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 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          

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 500,000,000             140,000,000             50,000,000               243,953,220             2,244,920,443          (537,148,765)             (537,148,765)             (243,953,220)           2,397,771,678          

ซื�อหุ้นทุนซื�อคืน - หุ้นสามญั 20 -                            -                            -                            44,238,940               (44,238,940)              -                             -                             (44,238,940)             (44,238,940)              

เงินปันผลจ่าย 28 -                            -                            -                            -                            (629,674,687)            -                             -                             -                           (629,674,687)            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี

     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                            -                            -                            -                            1,163,636,969          -                             -                             -                           1,163,636,969          

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                            -                            -                            -                            (1,334,428)                (52,443,064)               (52,443,064)               -                           (53,777,492)              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            -                            1,162,302,541          (52,443,064)               (52,443,064)               -                           1,109,859,477          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2559 500,000,000             140,000,000             50,000,000               288,192,160             2,733,309,357          (589,591,829)             (589,591,829)             (288,192,160)           2,833,717,528          

จดัสรรแลว้

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 588,341,323      1,385,551,570   632,499,183      1,323,377,262   

รายการปรับปรุง

ค่าเสื%อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 139,055,868      109,275,237      113,476,497      93,444,822        

(กาํไร) จากการจาํหน่ายที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ (87,332)              (199,118)            (87,332)              (273,741)            

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนบริษทัร่วม -                    (13,995,948)       -                    18,990,225        

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี%ยนที%ยงัไม่เกิดขึ6นจริง 39,686,956        (140,079,665)     40,209,968        (140,079,665)     

ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) 733,188             -                    733,188             -                    

ขาดทุนจากหนี6 สูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้ -                    28,164,452        -                    -                    

ตดัจ่ายบญัชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 30,983,381        -                    -                    -                    

(กลบัรายการ) ประมาณการหนี6 สินอื%น -                    (2,780,290)         -                    (2,780,290)         

ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัสินคา้ 57,426,056        39,561,751        61,784,285        39,561,751        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,638,916          1,717,607          1,638,916          1,717,607          

ดอกเบี6ยรับ (4,969,774)         (7,460,225)         (4,614,496)         (7,312,519)         

ตน้ทุนทางการเงิน 7,752,714          5,345,353          4,638,828          4,336,664          

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,743,940        (10,793,164)       -                    -                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี%ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี6 สินดาํเนินงาน 871,305,236      1,394,307,560   850,279,037      1,330,982,116   

การเปลี%ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี6 สินดาํเนินงาน

ลูกหนี6การคา้และลูกหนี6 อื%น (เพิ%มขึ6น)  ลดลง (360,991,361)     (201,757,035)     (318,667,857)     (218,610,226)     

เงินให้กูย้มืแก่กิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั(เพิ%มขึ6น) -                    -                    -                    (75,000,000)       

รับชาํระคืนเงินกูย้มืจากกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั -                    -                    -                    99,000,000        

สินคา้คงเหลือ (เพิ%มขึ6น) ลดลง (283,764,459)     728,016,218      (145,670,108)     539,323,602      

เงินฝากสถาบนัการเงินที%มีภาระคํ6าประกนั(เพิ%มขึ6น) ลดลง 275,527,355      (2,380,358)         275,527,355      (2,380,358)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื%น(เพิ%มขึ6น) ลดลง 36,725               22,354               -                    -                    

เจา้หนี6การคา้และเจา้หนี6 อื%นเพิ%มขึ6น (ลดลง) 295,342,599      (510,263,995)     6,545,748          (376,962,396)     

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

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี6



2560 2559 2560 2559

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 797,456,095      1,407,944,744   668,014,175      1,296,352,738   

จ่ายค่าการรับประกนัสินคา้ (23,940,770)       (25,902,349)       (23,940,770)       (21,139,348)       

จ่ายหนี6 สินผลประโยชน์พนกังาน (165,440)            -                    (165,440)            -                    

จ่ายภาษีเงินได้ (99,762,057)       (85,147,991)       (99,762,057)       (83,655,770)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 673,587,828      1,296,894,404   544,145,908      1,191,557,620   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี6ย 5,429,369          7,439,604          5,084,047          7,290,151          

เงินสดจ่ายเพื%อซื6อที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ (263,195,698)     (221,250,248)     (242,357,281)     (222,757,368)     

เงินสดจ่ายเพื%อซื6อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (433,689)            (3,606,149)         (110,152)            (910,367)            

เงินสดรับจากการขายที%ดิน อาคารและอุปกรณ์               136 ,016 1,035,785          136,016             989,958             

เงินลงทุนชั%วคราว(เพิ%มขึ6น)ลดลง 105,000,000      (25,000,000)       105,000,000             (25,000,000)

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ%มทุน -                    -                    (59,000,000)       -                    

เงินสดรับจากการขายและรับคืนทุนในบริษทัร่วม -                    63,569,203        -                             63,569,203

เงินรับ (จ่าย) ลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดที%ไดรั้บ) (76,070,006)       -                    (85,391,000)       -                    

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (229,134,008)     (177,811,805)     (276,638,370)     (176,818,423)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบี6ย (8,143,275)         (5,758,348)         (4,248,268)         (4,336,664)         

จ่ายเงินปันผล (318,259,932)     (629,674,687)     (318,259,932)     (629,674,687)     

เงินกูย้มืระยะสั6นจากสถาบนัการเงินเพิ%มขึ6น (ลดลง) (13,542,405)       -                    -                    -                    

จ่ายชาํระสญัญาเช่าการเงิน (8,170,749)         (7,932,160)         -                    -                    

ซื6อหุ้นสามญัคืน (354,878,400)     (44,238,940)       (354,878,400)     (44,238,940)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (702,994,761)     (687,604,135)     (677,386,600)     (678,250,291)     

ผลต่างของอตัราแลกเปลี%ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ%มขึ6น (ลดลง) (223,575,737)     15,176,149        (85,204,724)       63,854,126        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ%มขึ6น(ลดลง)สุทธิ (482,116,678)     446,654,613      (495,083,786)     400,343,032      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,067,730,008   621,075,395      985,536,565      585,193,533      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ"นปี 585,613,330      1,067,730,008   490,452,779      985,536,565      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี6



2560 2559 2560 2559

รายการที%ไม่กระทบเงนิสด

โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    145,473,763      -                    145,473,763      

ซื6อทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าการเงิน -                    27,771,789        -                    -                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2560

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี6



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
1. การดําเนินงานและข้อมูลทั$วไปของบริษัท 

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที%จดัตั&งขึ&นใน
ประเทศไทยเมื%อปี 2535 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีที%อยูที่%ไดจ้ดทะเบียน
ตั&งอยูที่% เลขที% 70 หมู่ที% 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา บริษทัดาํเนินธุรกิจ
หลกัเกี%ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหล็กสาํหรับงานก่อสร้างอาคาร 

ในระหว่างปี 2560 และปี 2559 บริษทัมีการเปลี%ยนแปลงในเงินลงทุนบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
ดงัต่อไปนี&  
1) M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.  

 ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัได้พิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนระยะยาว 39%  ใน M.C.S. 
Steel (Xiamen) Co., Ltd. ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
  ต่อมาที%ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั& งที% 3/2560 เมื%อวนัที% 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมตินุมติั
ใหเ้ขา้ซื&อหุน้ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จากผูถื้อหุน้เดิมเพิ%มร้อยละ 35 จากเดิมบริษทัถือหุ้น
ร้อยละ 39 ทําให้บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นเป็นร้อยละ 74 ของหุ้นที%จ ําหน่ายทั& งหมด โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื%อใชเ้ป็นฐานการผลิตชิ&นงานของบริษทัที%ประเทศจีนเป็นจาํนวน 85.39 ลา้นบาท 
และหลงัจากการโอนหุ้นบริษทัดงักล่าวไดเ้ปลี%ยนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยตั&งแต่วนัที% 
26 มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป 
 

2) POSCO-China Dalian Fabricating Center  
 ในไตรมาส 4 ปี 2558 คณะกรรมการของบริษทัร่วม POSCO-China Dalian Fabricating 
Center มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนเฉพาะส่วนของ M.C.S. Steel Public Company Limited 
ฝ่ายเดียว บริษทัมีสัดส่วนในทุนหุน้สามญัที%เรียกชาํระแลว้จาํนวนเงิน 2.94 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนลงทุนเดิม 49% บริษทัร่วมไดล้ดทุนจาํนวนเงิน 1.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คงเหลือทุน
หุน้สามญัในส่วนของบริษทั จาํนวนเงิน 1.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สัดส่วนคงเหลือ 19.58%  
 โดยเมื%อวนัที% 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบัหน่วยงานราชการแลว้และ
ในวนัที% 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมไดคื้นเงินลงทุนใหแ้ก่ M.C.S. Steel Public Company Limited 
 ในไตรมาส 3 ปี 2559 คณะกรรมการของบริษทัร่วม มีมติเห็นชอบให้โอนหุ้นส่วนของ  
M.C.S. Steel Public Company Limited ที%เหลือทั&งหมดให้กบับริษทัแห่งหนึ% งซึ% งผูถื้อหุ้นเดิมใน  
POSCO-China Dalian Fabricating Center  จาํนวนเงิน 506,363 ดอลล่าร์สหรัฐ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
2559 บริษทัไม่มียอดคงเหลือเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ 
 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอ็นวิดีอาร์ จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 14.33) 
ซึ% งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและนายสุรชยั รติทอง (ถือหุน้ร้อยละ 7.30) ซึ% งเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวม 
2.1 งบการเงินรวมนี& ไดจ้ดัทาํขึ&นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีลจาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย ดงัต่อไปนี&  
     บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
   ประเทศที%  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

ชื%อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ  กิจการจดัตั&ง  2560  2559 
บริษทัย่อย         
บริษทั ทานากะ เวลดิ&ง เซ็นเตอร์ จาํกดั  รับฝึกอบรมช่างเชื%อม 

และอสงัหาริมทรัพย ์
 ไทย  99.92  99.92 

M.C.S. Nasu Co., Ltd.  รับจา้งผลิตออกแบบและ
ติดตั&งโครงสร้างเหล็ก 

 ญี%ปุ่ น  66.00  66.00 

M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. *  ผลิตและจาํหน่ายสินคา้
ประเภทโครงสร้างเหล็ก 

 จีน  74.00  39.00 

 
 *  M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. เปลี%ยนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อยเริ%มตั&งแต่วนัที%  

26 มิถุนายน 2560 
 
2.2 งบการเงินรวมนี&จดัทาํขึ&นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย และไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2559  
2.3 ยอดคา้งระหว่างบริษทักับบริษทัย่อย รายการระหว่างกนัที%เป็นสาระสําคญั ยอดเงินลงทุนของ    

บริษทัและทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัสิ&นงวดไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนี&แลว้  
2.4 บริษทัจดัทาํงบการเงินโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั&งหมดในงบการเงินรวมตั&งแต่วนัที%ไดม้า (วนัที%

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัที%บริษทัสิ&นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั&น 
2.5 นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีที%เหมือนกนั ใชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนั

กบับริษทั 
2.6 ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุมหมายถึงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยที%ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึ% งได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนที%เป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
2.7  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยใชว้ธีิราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื%อการดอ้ยค่า 
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3. หลกัเกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 
3.1 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนี& จดัทาํขึ&นตามมาตรฐานการบญัชีที%กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึ&น
ตามแบบกาํหนดรายการย่อที%ตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ที%กาํหนดโดยประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 งบการเงินนี& ได้จดัทาํขึ& นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื%นใน
นโยบายการบญัชี 
 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที%บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 ขอ้มูลทางการเงินทั&งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื%อให้แสดงเป็น
หลกัพนับาทยกเวน้ที%ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื%น 
 

 สกุลเงินที%ใชน้าํเสนองบการเงิน 
 ฝ่ายบริหารของบริษัทกําหนดสกุลเงินเยนญี% ปุ่นเป็นสกุลเงินที%ใช้ในการดําเนินงาน 
(Functional Currency) ของบริษทั และไดน้าํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
สกุลเงินเยนญี%ปุ่น ซึ% งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 21 (ปรับปรุง 2559) เรื%องผลกระทบจาก
การเปลี%ยนแปลงของอตัราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุขอ้ 33)    
 บริษทัไดน้าํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสกุลเงินบาท  ซึ% งเป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทยที%กาํหนดให้บริษทัตอ้งนาํเสนองบการเงินในสกุลเงิน
บาท  โดยแปลงค่าจากสกุลเงินเยนญี%ปุ่นเป็นสกุลเงินบาทโดยใชห้ลกัเกณฑ์ที%กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 4.14  
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3.2   มาตรฐานการบญัชีที%มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซึ% งมีผลบงัคบัใชต้ั&งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีที%เริ%มในหรือหลงัวนัที% 1 มกราคม 2560 ดงัต่อไปนี&  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 1 (ปรับปรุง 2559)  เรื%อง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 2 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 7 (ปรับปรุง 2559)  เรื%อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 8 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง นโยบายการบญัชี การ

เปลี%ยนแปลงประมาณการทาง
บญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 10 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 11 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 12 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 16 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 17 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 18 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 19 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 20 (ปรับปรุง 2559)  เรื%อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล
เกี%ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 21 (ปรับปรุง 2559)  เรื%อง ผลกระทบจากการ
เปลี%ยนแปลงของอตัราแลกเปลี%ยน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 23 (ปรับปรุง 2559)  เรื%อง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 24 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี%ยวกบั

บุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 26 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง การบญัชีและการรายงาน

โครงการผลประโยชน์เมื%อออก
จากงาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 27 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 28 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 29 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจที%เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 33 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง กาํไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 34 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 36 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 37 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง ประมาณการหนี& สิน หนี& สินที%

อาจเกิดขึ&นและสินทรัพยที์%อาจ
เกิดขึ&น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 38 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 40 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง อสังหาริมทรัพยเ์พื%อการ

ลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 41 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 104 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง การบญัชีสาํหรับการปรับ

โครงสร้างหนี& ที%มีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 105 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุน

ในตราสารหนี&และตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 107 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง การแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื%องมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 2 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 3 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที%ถือ
ไวเ้พื%อขายและการดาํเนินงานที%
ยกเลิก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 6 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การสาํรวจและประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 8 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 11 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี%ยวกบั
ส่วนไดเ้สียในกิจการอื%น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 13 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 10       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-
กรณีที%ไม่มีความเกี%ยวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 15        
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-
สิ%งจูงใจที%ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 25        
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง ภาษีเงินได-้การเปลี%ยนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถื้อหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 27       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การประเมินเนื&อหาสัญญาเช่า
ที%ทาํขึ&นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 29       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การเปิดเผยขอ้มูลของ
ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 31      
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง รายได-้รายการแลกเปลี%ยน
เกี%ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 32       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุน
เวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 1 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การเปลี%ยนแปลงในหนี& สินที%
เกิดขึ&นจากการรื&อถอน การบูรณะ
และหนี& สินที%มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจาก
กองทุนการรื&อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 7 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 29 
(ปรับปรุง 2559) เรื%องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที%เงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 13 
(ปรับปรุง 2559)  

เรื%อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 14 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์าม
โครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด
เงินทุนขั&นตํ%าและปฏิสัมพนัธ์ของ
รายการเหล่านี&  สาํหรับมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที% 19 (ปรับปรุง 
2559) เรื%อง ผลประโยชน์ของ
พนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 15 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 17 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การจ่ายสินทรัพยที์%ไม่ใช่เงิน
สดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 18 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 20 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วง
การผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื%อง เงินที%นาํส่งรัฐ 
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  ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที%ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั         
 

4. นโยบายการบัญชีที$สําคัญ 
 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ  และเงินฝากสถาบนัการเงิน
ทุกประเภทที%ถึงกาํหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ตั&งแต่วนัที%ไดม้าโดยไม่รวมเงินฝาก
สถาบนัการเงินที%ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

 4.2 เงินลงทุนชั%วคราว  
 เงินลงทุนชั%วคราว คือ เงินฝากประจาํที%มีกาํหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 
เดือน และไม่ติดภาระคํ&าประกนั 
 

 4.3 ค่าเผื%อหนี&สงสัยจะสูญ  
 ค่าเผื%อหนี&สงสัยจะสูญกาํหนดขึ&นโดยประมาณจาํนวนหนี& ที%คาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้การ
ประมาณดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี&  ประกอบกบัการพิจารณา
ฐานะการเงินของลูกหนี&แต่ละราย 

 
 4.4 สินคา้คงเหลือ 

4.4.1 สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที%จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ%ากวา่ โดย

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณโดยใชว้ธีิเขา้ก่อนออกก่อน 
  มูลค่าสุทธิที%จะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณที%คาดวา่จะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจตามปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั&นให้เสร็จและประมาณการ
ตน้ทุนที%จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื%อใหข้ายสินคา้นั&นได ้บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื%อการลดมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือเมื%อสินคา้นั&นเสื%อมสภาพและเคลื%อนไหวชา้ (ถา้มี) 
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4.4.2 ที%ดินและตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์
  ที%ดินและตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัย่อยแสดงในราคาทุนของ

แต่ละโครงการหรือมูลค่าสุทธิที%คาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ%ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ย
ที%ดิน ค่าพฒันาที%ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าใช้จ่ายเกี%ยวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและตน้ทุน
การกูย้ืมที%เกี%ยวขอ้ง ซึ% งจะหยุดบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้มาเป็นตน้ทุนเมื%อพร้อมที%จะขายหรือ
โครงการหยุดพฒันา 

  ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูที้%ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์%ตอ้งใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย (ถา้มี) ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั&นจะอยู่ในสภาพพร้อมที%จะใช้ไดต้ามที%มุ่งประสงค์ ส่วน
ต้นทุนการกู้ยืมอื%นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที%เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย
ดอกเบี&ยและตน้ทุนอื%นที%เกิดขึ&นจากการกูย้มืนั&น 

  ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที%จะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ%ากวา่ 

 
4.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัร่วม หมายถึงกิจการที%บริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึ% ง
โดยทั%วไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นที%มีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั&งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เริ%มแรกดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื%อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที%บริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
ดาํเนินงาน ซึ% งโดยทั%วไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นที%มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ% งหนึ% ง บริษทัไดร้วมงบ
การเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั&งแต่วนัที%บริษทัควบคุมบริษทัย่อยจนกระทั%งอาํนาจ
ควบคุมหมดไป 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื%อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงโดยวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 
 ในกรณีที%มีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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 เมื%อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิที%ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูก
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 ในกรณีที%มีการจาํหน่ายเงินลงทุนที%ถืออยู่บางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนที%
จาํหน่ายไปและเงินลงทุนที%ยงัถืออยู่ใชว้ิธีถวัเฉลี%ยถ่วงนํ& าหนกั ปรับใช้กบัมูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนที%เหลืออยูท่ ั&งหมด 
 
ค่าความนิยมในงบการเงินรวม 
 ค่าความนิยม คือตน้ทุนของเงินลงทุนที%สูงกวา่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที%บริษทัมีส่วน
แบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิที%ระบุไดข้องบริษทัย่อย ณ วนัที%ไดม้าซึ% งบริษทันั&น ค่าความนิยมที%เกิดจาก
การไดม้าซึ% งบริษทัยอ่ยถูกแสดงแยกบรรทดัไวใ้นงบการเงินรวม 
 ค่าความนิยมที%รับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื%อการ
ดอ้ยค่าสะสม ในแต่ละปีบริษทัจะมีการทดสอบค่าความนิยมวา่เกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ โดยคาํนวณ
มูลค่าที%คาดวา่จะไดรั้บคืนจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณ
การโดยผูบ้ริหาร และค่าเผื%อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที%รับรู้แลว้จะไม่มีการโอนกลบัรายการ  
 ตน้ทุนของการไดม้าของเงินลงทุนที%ต ํ%ากว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อย ผลต่างจะถูกพิจารณาเป็นค่าความนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จทนัที  
 

4.6 ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 ที%ดินของบริษทัแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื%อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเสื%อมราคาสะสม
และ ค่าเผื%อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 ค่าเสื%อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ ดงัต่อไปนี&  

อาคาร 20 ปี 
เครื%องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 
เครื%องตกแต่ง ติดตั&งและเครื%องใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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 ในกรณีที%เกิดการดอ้ยค่าในที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 การรื& อ การขนยา้ย และการบูรณะสถานที%ตั&งของสินทรัพยซึ์% งเป็นภาระผูกพนัของบริษทัที%
เกิดขึ&นเมื%อบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละมีการคิดค่าเสื%อมราคา 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยคิดค่าเสื%อมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน
แยกต่างหากจากกันเมื%อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั&นมีต้นทุนที%มีนัยสําคญัเมื%อเทียบกับต้นทุน
ทั&งหมดของสินทรัพยน์ั&น 
 ค่าเสื%อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเสื%อมราคาสาํหรับที%ดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั&ง 
 บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื%อจําหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
4.7 สิทธิการเช่าที%ดิน 

 สิทธิการเช่า แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 
 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าลิขสิทธิr ซอฟตแ์วร์ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม 
 ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
ดงัต่อไปนี&  

ค่าลิขสิทธิr ซอฟตแ์วร์ 5 - 10 ปี 
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4.9 การดอ้ยค่า 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานว่า 
มีขอ้บ่งชี& เรื%องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที%มีขอ้บ่งชี& จะทาํการประมาณมูลค่าที%คาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์ บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื%อมูลค่าที%คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ%า
กวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั&น ทั&งนี& มูลค่าที%คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน
ในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ซึ% งในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที%คาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที%สะทอ้นถึงการประเมินความเสี%ยงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี%ยงซึ% งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์%กาํลงัพิจารณา
อยู ่และในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที%ดี
ที%สุด ซึ% งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ% งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที%คาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั&นผูซื้& อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปลี%ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้%ไม่มีความเกี%ยวขอ้งกนั 
 บริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 บริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ที%บริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อน
เมื%อขอ้บ่งชี&ของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึ% งบริษทัตอ้งประมาณมูลค่าที%คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
4.10 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน   

4.10.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานเมื%อเกษียณอาย ุ
  บริษัทและบริษทัย่อยบันทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัสิ&นรอบ
ระยะเวลารายงานตามวิธี  Projected Unit Credit เช่น  อตัราคิดลด อตัราการเพิ%มขึ&นของเงินเดือน 
และอตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 

  บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

  กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื%นในงวดที%เกิดขึ&นทั&งจาํนวน 

4.10.2 กองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 
  บริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพสาํหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเมื%อเกิด

รายการ 
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4.11 ประมาณการหนี& สิน  
 ประมาณการหนี& สินจะรับรู้ก็ต่อเมื%อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี& สินตามกฎหมายที%เกิดขึ&นในปัจจุบนั
หรือที%ก่อตัวขึ& นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื%อชาํระภาระหนี& สินดงักล่าว  

 
4.12 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื%อไดโ้อนความเสี%ยงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ที%มีนยัสําคญัไปให้กบัผูซื้&อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้บริษทัยงัมีการ
ควบคุมหรือบริหารสินค้าที%ขายไปแล้วนั& นหรือมีความไม่แน่นอนที%มีนัยสําคัญในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั&น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละ
ตน้ทุนที%เกิดขึ&นได้อย่างน่าเชื%อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนที%จะตอ้งรับคืนสินค้า
รายไดจ้ากการขายแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เป็นรายไดเ้มื%อการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 
 รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได ้เมื%อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ 
 รายไดอื้%นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.13 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 สัญญาเช่าซึ% งความเสี%ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บั
ผูใ้หเ้ช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที%เกิดขึ&นจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
สัญญาเช่าการเงิน 
 สัญญาเช่าซึ% งบริษทัได้รับโอนความเสี%ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ
สินทรัพย์ยกเวน้กรรมสิทธิr ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์และ
หนี& สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์%เช่า ณ วนั
เริ%มตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั&นตํ%าที%จะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
จาํนวนใดจะตํ%ากว่า ค่าเสื% อมราคาของสินทรัพย์ที%เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี&ยที%แทจ้ริง
ตลอดระยะเวลาของสัญญา ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื%อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ  
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4.14 ภาษีเงินได ้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี  
4.14.1 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้%ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทาง

ภาษีสาํหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรก่อนภาษีที%แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เนื%องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการที%สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปี
อื%นๆ และไม่ไดร้วมรายการที%ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้น
งวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใช้อตัราภาษีที%มีผลบงัคบัใช้หรือที%คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 

 
4.14.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั%วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี& สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที%ใช้ในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง
ชั%วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั%วคราว
เท่าที%มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอที%จะนาํผลแตกต่าง
ชั%วคราวนั&นมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

  บริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัสิ&นรอบ
ระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีลงเมื%อบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอที%จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั&งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
ทั&งนี& สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีที%ปรับลดลงนั&น บริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบั
จาํนวนที%มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที%จะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้

  บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีที%คาด
วา่ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดที%กิจการคาดวา่จะจ่าย
ชาํระหนี& สินโดยใช้ตามอตัราภาษีที%มีผลบงัคบัใช้อยู่หรือที%คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 
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  บริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้มาหักกลบกบัรายการหนี& สินภาษีเงินไดเ้มื%อบริษทัมี

สิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและหนี& สินภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัดงักล่าวมาหักกลบกนั และบริษทัและบริษทัย่อยตั&งใจจะชาํระหนี& สินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั&งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระ
หนี& สินในเวลาเดียวกนั 

  บริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
และนาํไปรวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด เวน้แต่ภาษีเงินไดที้%เกิดขึ&นจากรายการหรือ
เหตุการณ์ที%กิจการรับรู้นอกกาํไรหรือขาดทุน ทั&งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นหรือโดยตรงไปยงั
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
4.15 รายการที%เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ก) สกุลเงินที%ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที%ใชน้าํเสนองบการเงิน 
  สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที%ใช้นาํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซึ% งแตกต่างจากสกุล

เงินเยนญี%ปุ่น ซึ% งเป็นสกุลเงินที%ใชใ้นการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงิน
ที%ใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที%รวมอยู่ในงบ
การเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที%ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั&น 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
  รายการบญัชีที%เป็นเงินตราต่างประเทศที%เกิดขึ&นระหวา่งปี แปลงค่าเป็นสกุลเงินที%ใชใ้น

การดาํเนินงาน ตามอตัราแลกเปลี%ยน ณ วนัที%เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี& สินที%เป็นตวัเงินที%
เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัที%ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินที%ใช้
ในการดาํเนินงานตามอตัราแลกเปลี%ยน ณ วนันั&น ซึ% งกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ค) กลุ่มบริษทั 
  การแปลงค่างบการเงินในกลุ่มบริษทัที%มีสกุลเงินที%ใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจาก

สกุลเงินที%ใชใ้นการนาํเสนองบการเงินเพื%อจดัทาํงบการเงินใชอ้ตัราแลกเปลี%ยนดงัต่อไปนี&  
ก. สินทรัพยแ์ละหนี& สินแปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัที%ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี%ยน ณ วนัที%เกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี%ยนถวัเฉลี%ยระหวา่งปี 
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  กาํไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงิน บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%น และ

แสดงเป็นรายการผลต่างของอตัราแลกเปลี%ยนจากการแปลงค่างบการเงินไวภ้ายใตส่้วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  ค่าความนิยม และการปรับมูลค่ายุติธรรมที%เกิดจากการซื&อหน่วยงานในต่างประเทศถือ
เป็นสินทรัพยแ์ละหนี& สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที%ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

 
4.16 กาํไรต่อหุน้ขั&นพื&นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั&นพื&นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรส่วนที%เป็นของบริษทัใหญ่สําหรับปีดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี%ยถ่วงนํ&าหนกัของหุ้นสามญัที%ถือโดยบุคคลภายนอกที%ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
บริษทัไม่มีตราสารที%อาจเปลี%ยนเป็นหุ้นสามญัเพื%อนาํมาคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 
4.17 การใชป้ระมาณการทางบญัชีและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัและบริษทั
ยอ่ย ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการ
ตั&งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ% งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี& สินและการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี%ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี& สินที%อาจเกิดขึ&น ณ วนัที%ในงบการเงิน รวมทั&งการแสดง
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของงวดบญัชีถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่ง
สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั&น ผลที%เกิดขึ&นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณ
การนั&น การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที%สาํคญัมีดงันี&   

 
  ค่าเผื$อหนี:สงสัยจะสูญของลูกหนี: 

 ในการประมาณค่าเผื%อหนี&สงสัยจะสูญของลูกหนี&  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที%คาดวา่จะเกิดขึ&นจากลูกหนี& แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายขุองหนี& ที%คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที%เป็นอยูใ่นขณะนั&น เป็นตน้ 
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  ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

 ในการประมาณค่าเผื%อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที%คาดวา่จะเกิดขึ&นจากสินคา้คงเหลือนั&น โดยค่าเผื%อการลดลงของมูลค่าสุทธิที%
จะไดรั้บพิจารณาจากราคาที%คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั&น 
และค่าเผื%อสาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคลื%อนไหวชา้หรือเสื%อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของ
สินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื%อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือที%ประมาณได ้เมื%อนาํมาเปรียบเทียบ
กบัจาํนวนเดิมที%มีในบญัชี ค่าเผื%อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั&งที%ลดลงและเพิ%มขึ&นจะแสดงเป็น
ค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

  สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื%อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื%อพิจารณาวา่บริษทั
ไดโ้อนหรือรับโอนความเสี%ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์%เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื$อมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเสื%อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณ

อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื%อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี%ยนแปลงเกิดขึ&น 
 นอกจากนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที%คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ%ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั&น ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที%เกี%ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ%งเกี%ยวเนื%องกบัสินทรัพยน์ั&น 
 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
 บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั%วคราวที%ใช้หักภาษี

และขาดทุนทางภาษีที%ไม่ไดใ้ชเ้มื%อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที%จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั%วคราวและขาดทุนนั&น ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้อง
ประมาณการวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที%คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ& นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ% งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั&น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการขึ&นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี%ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 
ประมาณการหนี:สินจากการรับประกันสินค้า 
 ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเมื%อได้ขายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แล้ว 
ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัสินคา้ และปัจจยัต่างๆ ที%อาจเกี%ยวขอ้งกบั
ความน่าจะเป็นที%จะเกิดความเสียหายดงักล่าว ซึ% งประมาณการดงักล่าวรวมถึงผลความเสียหายต่างๆที%
อาจเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ  

 
  คดีฟ้องร้อง  

 หนี& สินที%อาจจะเกิดขึ&นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ% งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที%ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื%อมั%นวา่จะชนะคดี อยา่งไรก็ตาม เพื%อความรอบคอบ 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการหนี& สิน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

 
5. รายการกบับุคคลหรือกจิการที$เกี$ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการที%มีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที%ทาํ
หน้าที%ถือหุ้นบริษทัย่อย และกิจการที%เป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี& บุคคลหรือกิจการที%
เกี%ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ% งถือหุ้นที%มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั&งสมาชิก
ในครอบครัวที%ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที%เกี%ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั&น 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเนื&อหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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 ความสัมพนัธ์ที%มีกบับุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนัมีดงันี&  

           ร้อยละของผูแ้ทนของบริษทั 
      สัดส่วน    ในคณะกรรมการของ 

      ความเป็นเจา้ของ  ความสัมพนัธ ์  บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 

      ณ วนัที% 31 ธนัวาคม   ณ วนัที% 31 ธนัวาคม   ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  

  ประเทศที%จดัตั&ง /    2560  2559  2560  2559  2560  2559 

ชื%อกิจการ  สัญชาติ  ลกัษณะธุรกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ      ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั ทานากะ เวลดิ&ง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย  รับฝึกอบรมช่าง
เชื%อมและ

อสังหาริมทรัพย ์

 99.92  99.92  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  100.00   100.00  

M.C.S. Nasu Co., Ltd.  ญี%ปุ่น  รับจา้งผลิต 
ออกแบบและ

ติดตั&ง 

โครงสร้างเหล็ก 

 66.00  66.00  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  66.00  66.00 

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

สินคา้ประเภท

โครงสร้างเหล็ก 

 74.00  39.00  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  -  - 

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  ญี%ปุ่น  ออกแบบ  25.00  25.00  บริษทัร่วม  บริษทัร่วม  25.00  25.00 

 
  นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี&  

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย  ราคาตามเกณฑที์%ตกลงร่วมกนั 
รายไดอื้%น  ราคาตามเกณฑที์%ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบี&ยรับ  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามเกณฑที์%ตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ราคาตามเกณฑที์%ตกลงร่วมกนั 
ซื&อทรัพยสิ์น  ราคาตามสัญญา 
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รายการที%สําคญักบับุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั สําหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 

2559 สรุปไดด้งันี&  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุด 

วนัที% 31 ธนัวาคม 
 สาํหรับปีสิ&นสุด 

วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
รายการกบับริษัทย่อย:        
บริษทั  ทานากะ เวลดิ&ง เซ็นเตอร์ จาํกดั        
รายไดอื้%น  -  -  1,528  399 
ดอกเบี&ยรับ  -  -  -  270 

-  -  1,528  669 

        
ซื&อทรัพยสิ์น -  -  1,688  2,569 

        
M.C.S. Nasu Co., Ltd.        
รายไดจ้ากการรับจา้ง -  -  2,236  866 

       
ตน้ทุนงานบริการ -  -  65,920 248,637 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  6,134 3,586 

-  -  72,054  252,223 

        
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.        
ตน้ทุนงานบริการ -  -  18,312 - 

-  -  18,312  - 

        
รายการกบับริษัทร่วม:        
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.        
ตน้ทุนงานบริการ -  265,178  -  265,178 

-  265,178  -  265,178 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 

ยอดคงเหลือที%สําคญักบักิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 โดยมีรายละเอียด
ดงันี&  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อื$นบริษัทที$เกี$ยวข้องกนั       
 บริษทัยอ่ย        
      M.C.S. Nasu Co., Ltd. -  -  171  1,010 
   บริษทั ทานากะ เวลดิ&ง เซ็นเตอร์ จาํกดั -  -  3,547  2,022 
   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  47,107  - 
 -  -  50,825  3,032 
 บริษทัร่วม        
      M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  17,721  -  17,721 
 -  17,721  -  17,721 
        
เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อื$นบริษัทที$เกี$ยวข้องกนั       
 บริษทัยอ่ย        
      M.C.S. Nasu Co., Ltd. -  -  10,632  34,203 
   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  20,234  - 
 -  -  30,866  34,203 
        
   บริษทัร่วม        
      M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  27,975  -  27,975 
 -  27,975  -  27,975 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี& เป็นผลประโยชน์ที%จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที%

เป็นตวัเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที%เกี%ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื%น ทั&งนี&
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที%กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี&   
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุด 

วนัที% 31 ธนัวาคม 
 สาํหรับปีสิ&นสุด 

วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
ผูบ้ริหาร        
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
          ผลประโยชน์ระยะสั&น 45,080  54,796  39,830  50,614 
          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 225  301  225  301 
                รวม 45,305  55,097  40,055  50,915 

 
6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เงินสดในมือ 947 840 501 506 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 578,077 841,899 483,362 760,040 

เงินฝากประจาํที%มีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน 6,589 224,991 6,590 224,991 

รวม 585,613 1,067,730 490,453 985,537 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา

ไดด้งันี&  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

สกุลเงินบาท 308,482 494,693 275,476 487,674 
สกุลเงินเยนญี%ปุ่น  218,550 436,002 170,981 360,828 
สกุลเงินหยวน  14,585 - -  - 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  43,996 137,035 43,996 137,035 
รวม 585,613 1,067,730 490,453 985,537 

 
7. เงินลงทุนชั$วคราว 
  เงินลงทุนชั%วคราว ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

เงินฝากระยะสั&นกบัสถาบนัการเงิน 20,267 126,389 20,267 126,389 
รวม 20,267 126,389 20,267 126,389 

 
  ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากระยะสั& นกบัสถาบนัการเงินของบริษทัเป็นเงินฝาก

ประจาํอาย ุ6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบี&ยร้อยละ 1.35 และร้อยละ 1.20 - 1.55  ต่อปี ตามลาํดบั  
  เงินลงทุนชั%วคราวทั&งหมดของบริษทั  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
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8. ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อื$น 
  ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื%น ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี&การคา้ - กิจการอื%น 1,043,434  692,259  904,339 692,314 
หกั  ค่าเผื%อหนี&สงสยัจะสูญ (106,934) (23,299) - (23,299)
รวมลูกหนี&การคา้ 936,500  668,960  904,339 669,015 
ลูกหนื&อื%น       
 ค่าสินคา้และบริการจ่ายล่วงหนา้ 37,514  -  83,644 - 
 ค่าสินคา้และบริการรอเรียกคืน -  17,721  977 17,721 
 ลูกหนี&กรมสรรพากร 27,835  6,419  27,835  6,060 
  ลูกหนี& อื%นๆ 56,043  22,450  17,124 20,225 
หกั  ค่าเผื%อหนี&สงสยัจะสูญ (42,971)  (5,659)  (5,610)  (5,659)
รวมลูกหนี& อื%น 78,421  40,931  123,970  38,347 
รวม 1,014,921  709,891  1,028,309 707,362 

 
  การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี&การคา้ มีดงันี&  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 911,277  667,840  904,339  667,895 
เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 14,789  -  -  - 
3 - 6 เดือน 10,315  281  -  281 
6 -12 เดือน 119  839  -  839 
มากกวา่ 12 เดือน 106,934  23,299  -  23,299 

 1,043,434  692,259  904,339  692,314 
หกั  ค่าเผื%อหนี&สงสยัจะสูญ (106,934)  (23,299)  -  (23,299)
รวม 936,500  668,960  904,339  669,015 

 
  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื%อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั&งแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั 
  ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีค่าเผื%อหนี& สงสัยจะสูญลดลง 23.30 ลา้นบาท เนื%องจากบริษทัตดั

เป็นหนี& สูญทั&งจาํนวน 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
  ลูกหนี&การคา้ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี&  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

สกุลเงินเยนญี%ปุ่ น  904,637 668,960 904,339 669,015 

สกุลเงินหยวน  31,863 - - - 

รวม 936,500 668,960 904,339 669,015 

   
9. สินค้าคงเหลือ  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
สินคา้ระหวา่งผลิต 333,563  66,635  296,762 75,564 
วตัถุดิบ 367,484  398,023  359,127 398,023 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 96,921  119,812  95,007 119,812 
สินคา้ระหวา่งทาง 62,115  90,600  62,115 90,600 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์       

ที%ดิน -  5,560  -  - 
งานระหว่างก่อสร้าง 54,333  16,709  -  - 
บา้นรอการขาย 8,690  10,810  -  - 

รวม 923,106  708,149  813,011 683,999 
หกั ค่าเผื%อการลดมูลค่าสินคา้ (7,308) (6,991) (7,308) (6,991)
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 915,798  701,158  805,703 677,008 

 
ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดจ้าํนาํวตัถุดิบทั&งหมดเป็นหลกัประกนั วงเงินเบิกเกิน

บญัชีธนาคาร วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินแพค็กิ&ง เครดิต วงเงินอาวลัตั}วสัญญา
ใชเ้งิน และวงเงินหนงัสือคํ&าประกนั กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ%ง 

 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ%งบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

  (ร้อยละ)  ทุนที%ชาํระแลว้  วิธีราคาทุน คา่เผื%อการดอ้ยคา่ ราคาทุน-สุทธิ 

 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทัร่วม    

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  25.00 25.00 12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน - 1,029 - (1,029) - - 

M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. - 39.00 -  64 ลา้นหยวน - 109,629 - (15,688) - 93,941 

POSCO-China Dailian Steel 

Fabricating Center - - -  - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม      - 110,658 - (16,717) - 93,941 

 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ%งบนัทึกในวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

  (ร้อยละ)  ทุนที%ชาํระแลว้ วิธีส่วนไดเ้สีย คา่เผื%อการดอ้ยคา่ วิธีส่วนไดเ้สีย – สุทธิ 

 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทัร่วม   

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  25.00 25.00 12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน -  -  -  -  -  - 

M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. - 39.00 -  64 ลา้นหยวน - 123,930 -  (15,688) -  108,242 

POSCO-China Dailian Steel 

Fabricating Center - - -  - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม     - 123,930 - (15,688) -  108,242 

 
 ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 มีดงันี&  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
  2560  2559 
POSCO-China Dailian Steel Fabricating Center  -  (3,507) 
M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd.  (10,744)  14,300 
           รวม  (10,744)  10,793 

 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของ M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd. (บริษทัร่วม) ที%มีสาระสาํคญั 

 พนับาท 
  2560  2559 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  -  257,483 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  -  218,456 
หนี& สินหมุนเวยีน  -  (260,883) 
หนี& สินไม่หมุนเวยีน  -  - 
   สินทรัพยสุ์ทธิ  -  215,056 

 
รายได ้  -  277,873 
     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี  -  36,668 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสาํหรับปี  -  - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี  -  36,668 

 
 กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ M.C.S. Steel (Xiamen) 
Co., Ltd. ที%รับรู้ในงบการเงินรวม 

 พนับาท 
  2560  2559 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  -  215,056 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 
- M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.  

  
- 

  
39 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมในสินทรัพยสุ์ทธิ  -  83,872 
รายการปรับปรุงอื%น      
 ค่าเผื%อการดอ้ยค่าของมูลค่าเงินลงทุน  -  20,817 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  3,553 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัใน 
- M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. 

  
- 

  
108,242 
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10.1 ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัไดเ้ขา้ซื&อหุ้น M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จากเดิมบริษทัถือหุ้น 

ร้อยละ 39 เป็นร้อยละ 74 ทาํให้สถานะเปลี%ยนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัที% 26 มิถุนายน 2560  
(ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 
10.2 POSCO-China Dailian Steel Fabricating Center (POSCO-CDSFC) 

 ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก POSCO-China Dalian Fabricating Center 
ทาํใหเ้กิดผลกาํไรจากการลดทุนจาํนวนเงิน 11.87 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และเกิดผลกาํไร
จาํนวนเงิน 20.30 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
 ในไตรมาส 3 ปี 2559 คณะกรรมการของบริษทัร่วม มีมติเห็นชอบให้โอนหุ้นส่วนของ 
M.C.S. Steel Public Company Limited ที%เหลือทั&งหมดให้กบับริษทัแห่งหนึ%ง (Posco China Dalian 
Plate Processing Center LTD.) ซึ% งเป็นผูถื้อหุ้นเดิมใน POSCO-China Dalian Fabricating Center 
จาํนวนเงิน 506,363 ดอลล่าร์สหรัฐ และในวนัที% 11 ตุลาคม 2559 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นแลว้ ทาํให้
เกิดผลขาดทุนจากการขายจาํนวนเงิน 30.63 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และเกิดผลขาดทุน
จากการขายจาํนวนเงิน 6.08 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่มียอด
คงเหลือในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวแลว้   

 
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ% งบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
     สดัส่วนความเป็นเจา้ของ     พนับาท   

     (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  ค่าเผื%อการดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

   ประเทศที%  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ  กิจการจดัตั&ง  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทั ทานากะ เวลดิ&ง   

เซ็นเตอร์ จาํกดั  

 รับฝึกอบรมช่าง

เชื%อมและ

อสงัหาริมทรัพย ์

  

ไทย 

 

99.92 

 

99.92 

 

99 ลา้นบาท 

 

40 ลา้นบาท 

 

93,193 

 

41,044 

 

- 

 

- 

 

93,193 

 

41,044 

M.C.S. Nasu Co., Ltd.  รับจา้งผลิต

ออกแบบและ 

และติดตั&ง

โครงสร้างเหลก็ 

  

ญี%ปุ่น 

 

66.00 

 

66.00 

 

50 ลา้นเยน 

 

50 ลา้นเยน 

 

9,564 

 

10,162 

 

- 

 

- 

 

9,564 

 

10,162 

M.C.S. Steel (Xiamen)  

Co., Ltd. 

 ผลิตและจาํหน่าย

สินคา้ประเภท

โครงสร้างเหลก็ 

 จีน 74.00 - 64 ลา้นหยวน - 183,397 - (14,764) - 168,633 - 

รวม       286,154 51,206 (14,764) - 271,390 51,206 
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 บริษทัยอ่ยที%มีส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุมที%มีสาระสาํคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ยสองแห่งคือ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. และ M.C.S. Nasu Co., Ltd. ซึ% ง
มีส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุมที%มีสาระสาํคญั 

  ประเทศที%  สัดส่วนของความเป็นเจา้ของและ พนับาท 
 
 

ชื%อบริษทั 

 จดัตั&งและ
สถานที%หลกั

ของธุรกิจ 

 สิทธิในการออกเสียงที%ถือโดย
ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม 

(ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จจดัสรร
สาํหรับส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม
สะสม 

    2560  2559  2560  2559  2560  2559 
บริษทั ทานากะ เวลดิ&ง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย  0.08  0.08  -  (2) -  32 
M.C.S. Nasu Co., Ltd.  ญี%ปุ่น  34  34  (6,266)  (3,479) (6,455) (7,077)
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.  จีน  26  -  (4,404)  -  15,712  - 

รวม           9,257  (7,045)

  
  ขอ้มูลทางการเงินของ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงันี&  

 พนับาท 
  2560  2559 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  111,353  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  184,901  - 
หนี& สินหมุนเวยีน  (241,421)  - 
หนี& สินไม่หมุนเวยีน  -  - 
   สินทรัพยสุ์ทธิ  54,833  - 
ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม  15,712  - 

 

 พนับาท 
  2560  2559 
รายได ้  76,885  - 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียที%ไม่มี

อาํนาจควบคุม 
  

(4,404) 
  

- 
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม  -  - 
     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  18,423  - 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (1,544)  - 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (10,086)  - 
กระแสเงินสดเพิ%มขึ&น(ลดลง)สุทธิ  6,793  - 
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  ขอ้มูลทางการเงินของ M.C.S. Nasu Co., Ltd. ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงันี&  
 พนับาท 
  2560  2559 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  66,517  123,876 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  28,091  41,374 
หนี& สินหมุนเวยีน  (105,001)  (151,523) 
หนี& สินไม่หมุนเวยีน  (4,560)  (11,239) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ  (14,953)  2,488 
ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม  -  (7,077) 

 
 พนับาท 
  2560  2559 
รายได ้  99,590  593,936 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียที%ไม่มี

อาํนาจควบคุม 
  

- 
  

(3,479) 
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม  -  - 
     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  (14,673)  52,571 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (686)  (3,752) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (8,848)  (9,142) 
กระแสเงินสดเพิ%มขึ&น(ลดลง)สุทธิ  (24,207)  39,677 

 
11.1 เมื%อวนัที% 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ในที%ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ครั& งที% 1/2560 ของบริษทั

ยอ่ยในประเทศแห่งหนึ%ง ไดมี้มติอนุมติัการเพิ%มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 40 ลา้นบาท เป็น 99 
ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ%มทุนใหม่จาํนวน 990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที%ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปลี%ยนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื%อวนัที% 
22 กุมภาพนัธ์ 2560 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
11.2 เมื%อวนัที% 26 มิถุนายน 2560 บริษทัไดเ้ขา้ซื&อหุ้น M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จากผูถื้อหุ้นเดิม 

เพิ%มร้อยละ 35 จากเดิมบริษทัถือหุ้นร้อยละ 39 ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 74 ของหุ้นที%
จาํหน่ายแลว้ทั&งหมด โดยมีวตัถุประสงคข์องการลงทุนเพื%อใชเ้ป็นฐานการผลิตชิ&นงานของบริษทัที%
ประเทศจีนเป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นหยวน คิดเป็นเงินจาํนวน 85.39 ลา้นบาท และหลงัการโอนหุ้น
บริษทัดงักล่าวไดเ้ปลี%ยนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย และรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวม
ตั&งแต่วนัที% 26 มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป  

มูลค่าของสินทรัพยที์%ไดม้าและหนี& สินที%รับมาของหุ้น M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.  
ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2560 ซึ% งเป็นวนัที%ใกลเ้คียงที%สุดกบัวนัซื&อกิจการ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

ขอ้มูลที%นาํเสนอ ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2560 
 หยวน  บาท 
สินทรัพย ์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,857,197  9,428,895 
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื%น 34,889,113  177,130,249 
สินคา้คงเหลือ 9,907,197  50,298,334 
อาคารและอุปกรณ์ 28,378,209  144,074,719 
สิทธิการเช่าที%ดิน 6,759,074  34,315,473 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื%น 6,173,402  31,342,050 

หนี& สิน    
เงินกูย้มืระยะสั&น 17,258,000  85,635,330 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื%น 32,538,862  161,459,973 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซื&อ 38,167,330 199,494,417 
(หกั)  ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม 26% (9,923,505)  (51,868,548) 
ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซื&อเพิ%ม  28,243,825 147,625,869 
(หกั) สิ%งตอบแทนในการซื&อเพิ%ม 35%  (17,000,000) (85,391,000) 
  มูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทัยอ่ยถืออยูเ่ดิม 39% (19,075,080) (94,356,730) 
ค่าความนิยม (7,831,255) (32,121,861) 
   
สิ%งตอบแทนในการซื&อ  17,000,000 85,391,000 
(หกั) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัที%ซื&อ (1,857,197)  (9,428,895) 
กระแสเงินสดรับในการซื&อกิจการ - สุทธิจากเงินสดและ   

รายการเทียบเท่าเงินสดที%ไดรั้บ 15,142,803 75,962,105 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ขอ้มูลที%นาํเสนอเพิ%มเติม ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2560 เนื%องจากบริษทัย่อย มีการปรับมูลค่า
สินทรัพยบ์างส่วน ไดแ้ก่ ลูกหนี&การคา้และลูกอื%น ลดลงในงบการเงิน ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 ซึ% ง
เป็นลูกหนี& และลูกหนี& อื%นที%บริษทัได้มา ณ วนัที%ซื& อกิจการโดยที%สินทรัพย์และหนี& สินที%เหลืออยู่
ระหวา่งการวดัมูลค่ายงัไม่แลว้เสร็จ เป็นดงันี&  

 หยวน  บาท 
สินทรัพย ์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,857,197  9,320,994 
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื%น 12,137,378  60,915,680 
สินคา้คงเหลือ 9,907,197  49,722,736 
อาคารและอุปกรณ์ 28,378,209  142,425,973 
สิทธิการเช่าที%ดิน 6,759,074  33,922,778 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื%น 6,173,402  30,983,381 

หนี& สิน    
เงินกูย้มืระยะสั&น 17,258,000  86,615,313 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื%น 32,538,862  163,307,669 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซื&อ 15,415,595 77,368,560 
(หกั)  ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม 26% (4,008,055)  (20,115,826) 
ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซื&อเพิ%ม  11,407,540 57,252,734 
(หกั) สิ%งตอบแทนในการซื&อเพิ%ม 35%  (17,000,000) (85,391,000) 
  มูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทัยอ่ยถืออยูเ่ดิม 39% (19,075,080) (94,861,123) 
ค่าความนิยม (24,667,540) (122,999,389) 
   
สิ%งตอบแทนในการซื&อ  17,000,000 85,391,000 
(หกั) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัที%ซื&อ (1,857,197)  (9,320,994) 
กระแสเงินสดรับในการซื&อกิจการ - สุทธิจากเงินสดและ   

รายการเทียบเท่าเงินสดที%ไดรั้บ 15,142,803 76,070,006 
 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายการดงักล่าวมีผลทาํให้ค่าความนิยมที%แสดงไวเ้ดิม 7,831,255 หยวน (เทียบเท่ากบั 32.12 
ลา้นบาท) เป็น 24,667,540 หยวน (เทียบเท่ากบั 123 ลา้นบาท) แต่อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั บริษทัอยู่
ระหว่างการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินและวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์%ไดม้าและหนี& สินที%รับมา ณ 
วนัซื&อกิจการ โดยการวดัมูลค่านี&กาํลงัอยูใ่นระหว่างกระบวนการจดัทาํ กระบวนการวดัมูลค่านี& จะถูก
ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าไม่เกินกวา่หนึ%งปีนบัจากวนัที%ซื&อกิจการตามที%
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที% 3 (ปรับปรุง 2559) เรื%อง การรวมธุรกิจ โดยใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่านี& บริษทัจะปรับยอ้นหลงัประมาณการที%เคยรับรู้ไว ้ณ วนัซื&อ 
เพื%อใหส้ะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ%มเติมที%ไดรั้บเกี%ยวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที%มีอยู ่ณ วนั
ซื&อกิจการ 

 
11.3 ค่าความนิยม 

รายการเปลี%ยนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสําหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 สรุปไดด้งันี&  

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที% 31  

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัที% 31  

ธนัวาคม 2559 
ค่าความนิยม 8,003,208  7,772,676 
เพิ%มในระหวา่งปี 156,350,948  - 
บวก (หกั) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (33,823,110)  230,532 
ค่าความนิยม - สุทธิ 130,531,046  8,003,208 

 
 
 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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12. ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   งบการเงินรวม  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ%มขึ&น  เพิ%มขึ&น  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที%  จากการซื&อ      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที% 

 1 มกราคม  กิจการ      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2560            2560 

ราคาทุน               

ที%ดิน 145,677  -  -  -  -  (8,583)  137,094 

อาคาร 566,576 173,825  3,196  -  89,970  (39,733)  793,834 

เครื%องจกัรและอุปกรณ์ 691,074  106,861  23,405  -  202,637  (60,293)  963,684 

เครื%องตกแต่งและติดตั&ง             

และเครื%องใชส้าํนกังาน 56,903  74,339 14,078  (2,481)  -  2,013  144,852 

ยานพาหนะ 68,825  9,804  7,650  (3,575)  -  (4,244)  78,460 

รวมราคาทุน 1,529,055  364,829  48,329  (6,056)  292,607  (110,840)  2,117,924 

              

ค่าเสื$อมราคาสะสม           

อาคาร 307,724  72,423  30,832  -  -  (20,968)  390,011 

เครื%องจกัรและอุปกรณ์ 454,585  79,028  79,698  -  -  (32,847)  580,464 

เครื%องตกแต่งและติดตั&ง              

และเครื%องใชส้าํนกังาน 39,467  62,119  10,487  (2,432)  -  921  110,562 

ยานพาหนะ 15,821  8,833  15,984  (3,226)  -  (1,512)  35,900 

รวมค่าเสื%อมราคาสะสม 817,597  222,403  137,001  (5,658)  -  (54,406)  1,116,937 

งานระหวา่งก่อสร้างและเครื%องจกัร              

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั&ง 105,947  -  214,867  -  (292,607) 8,500  36,707 

หกั ค่าเผื%อการดอ้ยค่า (3,479) -  -  - -  205  (3,274) 

ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 813,926            1,034,420 

 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 

 งบการเงินรวม  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ%มขึ&น  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที%      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที% 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2559          2559 

ราคาทุน             

ที%ดิน 139,154  2,719  -  -  3,804  145,677 

อาคาร 529,662  15,800  -  7,578  13,536  566,576 

เครื%องจกัรและอุปกรณ์ 634,528  14,510  (998)  25,829  17,205  691,074 

เครื%องตกแต่งและติดตั&ง           

และเครื%องใชส้าํนกังาน 45,820  12,406  (2,324)  -  1,001  56,903 

ยานพาหนะ 5,841  65,337  (1,653) - (700)  68,825 

รวมราคาทุน 1,355,005  110,772  (4,975)  33,407  34,846  1,529,055 

            

ค่าเสื$อมราคาสะสม           

อาคาร 275,166  26,611  -  -  5,947  307,724 

เครื%องจกัรและอุปกรณ์ 386,347  58,961  (974)  -  10,251  454,585 

เครื%องตกแต่งและติดตั&ง           

และเครื%องใชส้าํนกังาน 33,143  5,912  (617)  -  1,029  39,467 

ยานพาหนะ 2,736  14,002  (879)  -  (38)  15,821 

รวมค่าเสื%อมราคาสะสม 697,392  105,486  (2,470)  -  17,189  817,597 

งานระหวา่งก่อสร้างและเครื%องจกัร            

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั&ง 11,637  138,250  -  (33,407) (10,533)  105,947 

หกั ค่าเผื%อการดอ้ยค่า (4,704)  -  1,670 -  (445)  (3,479) 

ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 664,546          813,926 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ%มขึ&น  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที%      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที% 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2560          2560 

ราคาทุน             
ที%ดิน 145,677  -  -  -  (8,583)  137,094 
อาคาร 566,577  2,420  -  89,970  (42,086)  616,881 
เครื%องจกัรและอุปกรณ์ 656,100  3,911 -  202,637  (55,906)  806,742 
เครื%องตกแต่งและติดตั&ง           
   และเครื%องใชส้าํนกังาน 56,903  13,586 (2,481)  -  (3,615)  64,393 
ยานพาหนะ 42,790  7,573 -  -  (2,833)  47,530 

รวมราคาทุน 1,468,047  27,490 (2,481)  292,607  (113,023)  1,672,640 
         

ค่าเสื$อมราคาสะสม             
อาคาร 307,724  27,001  - -  (21,871)  312,854 
เครื%องจกัรและอุปกรณ์ 437,467  68,192 - -  (30,240)  475,419 
เครื%องตกแต่งและติดตั&ง        
   และเครื%องใชส้าํนกังาน 39,467  8,504 (2,432) - (2,439) 43,100 
ยานพาหนะ 8,410  8,842 -  -  (1,185)  16,067 

รวมค่าเสื%อมราคาสะสม 793,068  112,539 (2,432)  -  (55,735)  847,440 
งานระหว่างก่อสร้างและเครื%องจกัร            

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั&ง 105,947 214,867  -  (292,607)  8,500  36,707 
หกั ค่าเผื%อการดอ้ยค่า (3,479) -  - -  205 (3,274) 
ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 777,447          858,633 
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 งบการเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ%มขึ&น  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที%      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที% 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2559          2559 

ราคาทุน             
ที%ดิน 139,154  2,719  -  -  3,804  145,677 
อาคาร 529,663  15,800  -  7,578  13,536  566,577 
เครื%องจกัรและอุปกรณ์ 600,511  14,512 (948)  25,829  16,196  656,100 
เครื%องตกแต่งและติดตั&ง           
   และเครื%องใชส้าํนกังาน 45,820  12,406 (2,324)  -  1,001  56,903 
ยานพาหนะ 5,841  39,070 (1,421) -  (700)  42,790 

รวมราคาทุน 1,320,989  84,507 (4,693)  33,407  33,837  1,468,047 
         

ค่าเสื$อมราคาสะสม             
อาคาร 275,166  26,611  - -  5,947  307,724 
เครื%องจกัรและอุปกรณ์ 374,972  53,571 (948) -  9,872  437,467 
เครื%องตกแต่งและติดตั&ง        
   และเครื%องใชส้าํนกังาน 33,143  5,912 (617)  -  1,029  39,467 
ยานพาหนะ 2,736  6,454 (742)  -  (38)  8,410 

รวมค่าเสื%อมราคาสะสม 686,017  92,548 (2,307)  -  16,810  793,068 
งานระหว่างก่อสร้างและเครื%องจกัร            

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั&ง 11,637 138,250  -  (33,407)  (10,533)  105,947 
หกั ค่าเผื%อการดอ้ยค่า (4,704) -  1,670 -  (445) (3,479)
ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 641,905          777,447 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น        

     ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 107,863  89,679  92,582  76,741 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29,138  15,807  19,957  15,807 

  รวม 137,001  105,486  112,539  92,548 

 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเสื%อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ% งไดคิ้ดค่าเสื%อมราคา 

เต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวน 496.27 ลา้นบาท และ 
429.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ที%ดินและอาคารของบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 196.79 ลา้นบาท 
และ 223.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ 
เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินหนังสือคํ& าประกัน และวงเงินสัญญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
นอกจากนี&  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดมี้การให้คาํมั%นวา่จะไม่จาํหน่าย จ่ายโอนหรือก่อ
ภาระผูกพนัในเครื%องจกัรมูลค่าตามบญัชี 2.85 ล้านบาท และ 10.23 ล้านบาท ตามลาํดบั สําหรับวงเงิน
สินเชื%อดงักล่าวขา้งตน้กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ%ง  

 
13. สิทธิการเช่า 

  บญัชีประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
สิทธิการเช่าที%ดินยกมา -  - 
เพิ%มขึ&นจากการซื&อกิจการ 33,923  - 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (925)  - 
ผลจากการแปลงค่างบการเงิน 412  - 
สิทธิการเช่าที%ดินยกไป 33,410  - 

 
สิทธิการเช่าที%ดินเป็นสิทธิการเช่าที%ดินที%ตั&งบริษทัย่อยในประเทศจีน มีระยะเวลาตั&งแต่ปี 2549 ถึง 

ปี 2599 (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ%มขึ&น  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที%      การแปลงค่า  ณ วนัที% 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2560        2560 

ราคาทุน           
ค่าลิขสิทธิr ซอฟตแ์วร์ 17,349  434  -  (1,005)  16,778 

รวมราคาทุน 17,349  434  -  (1,005)  16,778 
       
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม           

ค่าลิขสิทธิr ซอฟตแ์วร์ 9,664  1,129  -  (720)  10,073 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 9,664  1,129  -  (720)  10,073 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,685        6,705 

 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ%มขึ&น  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที%      การแปลงค่า  ณ วนัที% 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2559        2559 

ราคาทุน           
ค่าลิขสิทธิr ซอฟตแ์วร์ 13,439  3,607  -  303  17,349 

รวมราคาทุน 13,439  3,607  -  303  17,349 
       
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม           

ค่าลิขสิทธิr ซอฟตแ์วร์ 8,309  1,204  -  151  9,664 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 8,309  1,204  -  151  9,664 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,130        7,685 

 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ%มขึ&น  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที%      การแปลงค่า  ณ วนัที% 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2560        2560 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธิr ซอฟตแ์วร์ 13,213  110  -  (761)  12,562 

รวมราคาทุน 13,213  110  -  (761)  12,562 

          
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธิr ซอฟตแ์วร์ 8,691  938  -  (662)  8,967 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 8,691  938  -  (662)  8,967 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,522        3,595 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ%มขึ&น  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที%      การแปลงค่า  ณ วนัที% 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2559        2559 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ 12,039  910  -  264  13,213 

รวมราคาทุน 12,039  910  -  264  13,213 

          
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ 7,663  896  -  132  8,691 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 7,663  896  -  132  8,691 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,376        4,522 

 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 
ธนัวาคม 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 
ธนัวาคม 

   2560  2559  2560  2559 
ค่าตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมอยูใ่น         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,129  1,204  938  896 

รวม  1,129  1,204  938  896 

 
15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบัที% 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการ
ลดอตัรารัษฎากร ซึ% งมีผลบงัคบัใชต้ั&งแต่วนัที% 27 ธนัวาคม 2555 ไดล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 
30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที%เริ%มในหรือหลงัวนัที% 1 มกราคม 2556 แต่ไม่
เกินวนัที% 31 ธนัวาคม 2557 

 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบัที% 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการ       
คงอตัรารัษฎากร ซึ% งมีผลบงัคบัใชต้ั&งแต่ 3 พฤศจิกายน 2557 ไดค้งอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 เป็น
ของกาํไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที%เริ%มในหรือหลงัวนัที% 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัที% 31 
ธนัวาคม 2558 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
สําหรับกาํไรก่อนภาษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัรายการซึ% งไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายและหกั
รายไดที้%ไดรั้บการยกเวน้ตามประมวลรัษฎากร 

 
 15.1  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี&  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม    ณ วนัที% 31 ธนัวาคม   
 2560   2559   2560   2559 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  4,409  3,998  4,409  3,998 
หนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 
 4,409  3,998  4,409  3,998 

 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 

  การเปลี%ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี&  

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการที%รับรู้ใน  รายการที%รับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที% 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัที% 31 

 ธนัวาคม 2559  เพิ%มขึ&น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื%น  งบการเงิน  ธนัวาคม 2560 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ค่าเผื%อมูลค่าสินคา้ลดลง 858  1,097  -  -  16  1,971 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,140  -  (700) -  (2)  2,438 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,998  1,097  (700) -  14  4,409 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการที%รับรู้ใน  รายการที%รับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที% 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัที% 31 

 ธนัวาคม 2558  เพิ%มขึ&น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื%น  งบการเงิน  ธนัวาคม 2559 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ค่าเผื%อหนี&สงสัยจะสูญ 5,502  -  (5,444) -  (58)  - 

ค่าเผื%อมูลค่าสินคา้ลดลง 700  155  -  -  3  858 

ค่าเผื%อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 4,430  -  (4,382) -  (48)  - 

ค่าเผื%อการดอ้ยค่าของที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 337    -  (334) -  (3)  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,468  344  -  320  8  3,140 

ประมาณการหนี& สินจากคดีความ 562  -  (556) -  (6)  - 

เจา้หนี&จากการทาํสญัญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศ 6,588  -  (6,519) -  (69)  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,587  499  (17,235) 320  (173)  3,998 

 
 
 
 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการที%รับรู้ใน  รายการที%รับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที% 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัที% 31 

 ธนัวาคม 2559  เพิ%มขึ&น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื%น  งบการเงิน  ธนัวาคม 2560 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ค่าเผื%อมูลค่าสินคา้ลดลง 858  1,097  -  -  16  1,971 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,140  -  (700) -  (2)  2,438 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,998  1,097  (700) -  14  4,409 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการที%รับรู้ใน  รายการที%รับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที% 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัที% 31 

 ธนัวาคม 2558  เพิ%มขึ&น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื%น  งบการเงิน  ธนัวาคม 2559 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ค่าเผื%อหนี&สงสยัจะสูญ 5,502  -  (5,444) -  (58)  - 

ค่าเผื%อมูลค่าสินคา้ลดลง 700  155  -  -  3  858 

ค่าเผื%อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 4,430  -  (4,382) -  (48)  - 

ค่าเผื%อการดอ้ยค่าของที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 337    -  (334) -  (3)  - 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,468  344  -  320  8  3,140 

ประมาณการหนี& สินจากคดีความ 562  -  (556) -  (6)  - 

เจา้หนี&จากการทาํสญัญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศ 6,588  -  (6,519) -  (69)  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,587  499  (17,235) 320  (173)  3,998 

 
  



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
 15.2  ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
   สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้%แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 93,587  141,887 93,532  141,887 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
การเปลี%ยนแปลงของผลต่างชั%วคราว        

 ที%รับรู้เมื%อเริ%มแรกและที%กลบัรายการ (396)  16,736 (396)  16,736 
      ผลกระทบจากการเปลี%ยนสกุลเงินที%ใชใ้นการดาํเนินงาน       
           เป็นสกลุเงินที%ใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน (71)  1,147 (71)  1,117 

 รวม 93,120  159,770 93,065  159,740 

 
 15.3  การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที%ใช ้
   สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี&  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี 535,244  1,337,506 582,926 1,274,764 
อตัราภาษีที%ใช ้(%) 20.00  20.00 20.00 20.00 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที%ใช ้ 107,049  267,501 116,585 254,953 
รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที%ไม่สามารถนาํมาหกัในการคาํนวณ        
กาํไรทางภาษี        
- ค่าใชจ่้ายที%ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 14,973  10,204  14,973  10,204 
- ค่าใชจ่้ายที%หกัไดเ้พิ%มทางภาษี (4,946)  (4,306)  (4,946)  (4,306) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรที%ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี        
- กาํไรของกิจการที%ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนที%ไดรั้บยกเวน้ (33,080)  (118,964)  (33,080)  (118,964) 
- อื%นๆ 9,591  (12,548)  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (13,462)  (125,614)  (23,053)  (113,066) 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 93,587  141,887  93,532  141,887 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
 15.4  การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที%แทจ้ริงถวัเฉลี%ยและอตัราภาษีที%ใช ้
   สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี&  

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 535,244   1,337,506   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที%ใช ้ 107,049  20.00 267,501  20.00 

รายการกระทบยอด (13,462)  (2.52) (125,614)  (9.39) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที%แทจ้ริงถวัเฉลี%ย 93,587  17.48 141,887  10.61 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 582,926   1,274,764   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที%ใช ้ 116,585  20.00 254,953  20.00 

รายการกระทบยอด (23,053)  (3.95)  (113,066)  (8.87) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที%แทจ้ริงถวัเฉลี%ย 93,532  16.05 141,887  11.13 

 
 กําไรก่อนภาษีเงินได้  ค ํานวณโดยใช้ข้อสมมติฐานว่าสกุลเงินในการดําเนินงานเป็นบาท เพื%อ

วตัถุประสงคใ์นการคาํนวณภาษี   
 

16. เงินกู้ยืมระยะสั:น 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 บริษยอ่ยในประเทศญี%ปุ่นแห่งหนึ%งไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 

300 ลา้นเยน โดยเสียดอกเบี&ยในอตัราร้อยละ TIBOR+1.25 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระในวนัที% 27 เมษายน 
2562 เงินกูย้มืระยะสั&นดงักล่าวคํ&าประกนัเงินกูย้มืโดยบริษทัใหญ่ 

 ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศจีนแห่งหนึ%งไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 
15.66 ล้านหยวน โดยเสียดอกเบี& ยในอตัราร้อยละ 5.4810 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ค ํ&าประกนั
โดยสิ%งปลูกสร้างบนสิทธิการเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
17. เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อื$น 

เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื%น ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2559  2558 
เจา้หนี&การคา้  401,900  374,874  319,216  351,214 
เจา้หนี& อื%น 36,609  42,242  27,263  51,078 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 375,388  278,032  368,347  296,712 
รวม 813,897  695,148  714,826  699,004 

 
เจา้หนี&การคา้ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี&  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
สกลุเงินบาท 20,137 11,776 18,322 9,066 
สกลุเงินเยนญี%ปุ่น  301,677 363,098 297,540 342,148 
สกลุเงินหยวนจีน  76,732 - -  - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  3,354 - 3,354  - 

 401,900 374,874 319,216 351,214 

 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

18.1 บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเมื%อ
เกษียณอาย ุซึ% งจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ที%กาํหนดไวที้%ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  

การเปลี%ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสําหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี&  

 
   งบแสดงฐานะการเงิน  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 15,361  12,085  15,361  12,085 

ตน้ทุนบริการและดอกเบี&ยงวดปัจจุบนั 2,029  1,718  2,029  1,718 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที%จ่ายจริง (165)  -  (165)   - 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  1,600  -  1,600 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (58)  (42)  (58)  (42) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายปี  17,167  15,361  17,167  15,361 

 
18.2 ค่าใชจ่้ายที%รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี สิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มี

รายละเอียดดงันี&  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม   สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560  2559  2560  2559 
รับรู้ในกาํไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,639  1,305  1,639  1,305 
ดอกเบี&ยจากภาระผกูพนั 390  413  390  413 
รวม 2,029  1,718  2,029  1,718 
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18.3 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 

สําหรับปีสิ:นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 และ 2559 2560  2559  2560  2559 

อตัราคิดลด 2.75  2.75  2.75  2.75 

อตัราการเพิ%มขึ&นของเงินเดือน 5.00  5.00  5.00  5.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 45.84  0 - 45.84  0 - 45.84  0 - 45.84 

 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 

 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 

 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 

 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 

อตัรามรณะ 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  

 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  

 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  

 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  

 

 ขอ้สมมติเกี%ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที%เผยแพร่ทั%วไปและตารางมรณะ  
 

18.4 กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัที%รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จสาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เกิดขึ&นจาก 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื%น พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ - 682 - 682 

สมมติฐานประชากร -  -  - - 

สมมติฐานทางการเงิน - 918 - 918 

รวม - 1,600 - 1,600 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 68 - 68 

 รวม - 1,668 - 1,668 



 

 

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 18.5 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
  ผลกระทบของการเปลี% ยนแปลงสมมติฐานที%สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี&  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 เพิ%มขึ&น  ลดลง  เพิ%มขึ&น  ลดลง  เพิ%มขึ&น  ลดลง  เพิ%มขึ&น  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปลี%ยนแปลงร้อยละ 0.5) (621) 661 (621) 661 (621) 661 (621) 661 

การเพิ%มขึ&นของเงินเดือนในอนาคต 

(เปลี%ยนแปลงร้อยละ 1) 

1,481 (1,328) 1,481 (1,328) 1,481 (1,328) 1,481 (1,328) 

 
19. ประมาณการหนี:สินจากการรับประกนัสินค้า 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 1 มกราคม 2559  63,741    53,439 
ประมาณการหนี& สินเพิ%มขึ&น  78,342  78,342 
ประมาณการหนี& สินใชไ้ป  (25,902)  (21,139) 
กลบัรายการประมาณการหนี& สิน   (38,780)  (38,780) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (225)  (225) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559  77,176  71,637 
ประมาณการหนี& สินเพิ%มขึ&น  67,944  67,944 
ประมาณการหนี& สินใชไ้ป  (23,941)  (23,941) 
กลบัรายการประมาณการหนี& สิน   (10,518)  (6,160) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (918)  (648) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2560  109,743  108,832 
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20. หุ้นสามัญซื:อคืนและสํารองหุ้นสามัญซื:อคืน 

เมื%อวนัที% 22 กนัยายน 2558 ที%ประชุมคณะกรรมการครั& งที% 8/2558 มีมติอนุมติัโครงการการซื&อหุ้นคืนเพื%อ
บริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นที%จะซื&อคืน 50 ลา้นหุ้น (มูลค่าที%ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
จาํนวนหุ้นที%จะซื&อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที%จาํหน่ายได้แล้วทั&งหมด โดยดาํเนินการซื&อหุ้นคืนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาที%จะซื&อหุน้คืนตั&งแต่วนัที% 12 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที% 11 เมษายน 2559  

เมื%อวนัที% 12 พฤษภาคม 2560 ที%ประชุมคณะกรรมการครั& งที% 5/2560 มีมติอนุมติัโครงการการซื&อหุ้นคืน
เพื%อบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 380 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นที%จะซื&อคืน 23 ลา้นหุ้น (มูลค่าที%ตราไวหุ้้นละ 1 
บาท) จาํนวนหุ้นที%จะซื&อคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมด โดยดาํเนินการซื&อหุ้นคืน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาที%จะซื&อหุ้นคืนตั&งแต่วนัที% 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัที% 
30 พฤศจิกายน 2560  

  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 หุน้สามญัซื&อคืนมีรายละเอียดดงันี&  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 

1 มกราคม 2560 
 เพิ%มขึ&น  

ระหวา่งปี 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที% 

31 ธนัวาคม 2560 
มูลค่าหุน้สามญัซื&อคืน (พนับาท) 288,192  354,878  643,070 
จาํนวนหุน้สามญัซื&อคืน  (พนัหุน้) 27,000  23,000  50,000 
ราคาเฉลี%ยหุน้ละ (บาท) 10.67  15.43  12.86 
อตัราร้อยละของจาํนวนหุน้สามญั      
   ซื&อคืนต่อจาํนวนหุน้ที%บริษทัออก 5.40  4.60  10.00 

 
สํารองหุ้นสามัญซื:อคืน 

  ทั&งนี& ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์% กลต.ชส. (ว) 
2/2548 และหนงัสือสภาวชิาชีพบญัชีที% ส.สวบช. 016/2548 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์หบ้ริษทัมหาชนจาํกดัที%มี 
การซื&อหุ้นคืนตอ้งมีมูลค่าหุ้นซื&อคืนไม่เกินวงเงินกาํไรสะสม และตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารอง
เท่ากบัจาํนวนเงินที%ไดจ่้ายซื&อหุ้นคืน และบริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองหุ้นสามญัซื&อคืนแลว้ทั&ง
จาํนวนในไตรมาส 4 ปี 2560 
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21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที%บริษทัเสนอขาย
หุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที%จดทะเบียนไว ้บริษทัต้องนาํค่าหุ้นส่วนเกินนี& ตั& งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี&จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร
ทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่สํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี& จะนาํไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

 
23. กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี$ยน 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี%ยนสาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 

ธนัวาคม 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 

ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี%ยนที%เกิดขึ&นจริง 14,910  (172,095)  11,842  (176,312) 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี%ยนที%ยงัไม่เกิดขึ&นจริง (39,687)  140,080  (40,210)  140,080 
กาํไร (ขาดทุน) ที%เกิดขึ&นจริงและยงัไม่เกิดขึ&นจริงจาก

สญัญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (31,452)  -  (31,452) 
 (24,777)  (63,467)  (28,368)  (67,684) 

 
โดยรายการที%ยงัไม่ไดเ้กิดขึ&นจริงจะรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี%ยนที%เกิดขึ&นจริงเมื%อถึงกาํหนด

รับและจ่ายเงิน และเมื%อมีการแลกเปลี%ยนจากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาทตามสัญญา Forward Contract 
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24. ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสํารองเลี:ยงชีพ 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี& ยงชีพในส่วนของบริษัทที%จ่ายสําหรับพนักงานและได้บันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวนดงัต่อไปนี&  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 3,793  3,289  3,793  3,289 

 
โครงการสมทบเงินที%กาํหนดไว ้

บริษทัได้จดัตั&งกองทุนสํารองเลี& ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพื&นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุนโดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของ
เงิน เดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุก
เดือน กองทุนสํารองเลี&ยงชีพนี& ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี&ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวง การ
คลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที%ไดรั้บอนุญาต 

 
25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสําหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย
รายการค่าใชจ่้ายที%สาํคญัดงัต่อไปนี&  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
การเปลี%ยนแปลงในสินคา้ระหวา่งผลิต (เพิ%มขึ&น) ลดลง (266,928)  559,525  (221,198)  404,946 
วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 1,147,116  2,015,227  1,013,230  1,906,012 
วสัดุทางออ้มใชไ้ป 127,821  193,534  126,152  183,195 
ค่าใชจ่้ายเกี%ยวกบับุคลากร 353,175  411,483  312,241  363,549 
ค่าใชจ่้ายจา้งงานบุคคลภายนอก 43,131  373,209  40,463  399,222 
ค่าเสื%อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 101,025  122,435  87,499  108,102 
ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขชิ&นงาน 26,829  45,486  44,050  83,046 
ค่าเขียนแบบ 32,126  53,797  45,740  53,797 
ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 25,466  32,793  23,367  24,942 
ค่าขนส่งออก 304,180  491,942  304,180  491,942 
ค่าเดินทาง 19,745  36,038  19,499  32,528 
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26. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
26.1 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมเลขที% 1696(2)/2558 โดยบริษทั

รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 เกี%ยวกบัการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
(FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM ซึ%งพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี&   
(ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเครื%องจกัรที%ได้รับอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน 
(ข)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที%ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื%อใช้

ในการผลิตเพื%อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั& งแรก 
(ค)  ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับของที%ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้มาเพื%อส่งกลบัออกไปเป็น

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั& งแรก 
 (ง)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที%ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที%ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที%เริ%มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที%ไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 183.875 ลา้นบาท (วนัที%เริ%ม
มีรายได ้คือวนัที% 1 มกราคม 2558 และสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2562) 

(จ)  ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที%ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซึ% งไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื%อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที%ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
เนื%องจากเป็นกิจการที%ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื%อนไขและขอ้ กาํหนด

ตามที%ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
รายไดที้%ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที%ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 

ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี&  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 
 กิจการที%ไดรั้บการส่งเสริม  กิจการที%ไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 932,708  2,466,153  2,097,543  2,786,131  3,030,251  5,252,284 
 รวมรายได ้ 932,708  2,466,153  2,097,543  2,786,131  3,030,251  5,252,284 
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26.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมเลขที% 59-1184-0-00-1-0 โดย
บริษทัรับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี%ยวกับการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM ซึ%งพอสรุปสาระสําคญัได้
ดงันี&   
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื%องจกัรที%ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที%ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื%อใช้

ในการผลิตเพื%อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั& งแรก 
(ค)  ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับของที%ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้มาเพื%อส่งกลบัออกไปเป็น

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั& งแรก 
(ง)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที%ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที%ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที%เริ%มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที%ไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 195.38 ลา้นบาท (ยงัไม่เปิด
ดาํเนินการ) 

(จ)  ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที%ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซึ% งไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื%อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที%ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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27. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั&นพื&นฐานสําหรับปีสิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจาก
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที%เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที%ออกจาํหน่าย
แลว้ระหวา่งงวดถวัเฉลี%ยถ่วงนํ&าหนกั ดงันี&  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน)สาํหรับปีที%เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั        
ของบริษทั (พนับาท)      

- ส่วนที%เป็นของบริษทัใหญ่ 499,036 1,229,262 539,434  1,163,637 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั&นพื&นฐาน (บาทต่อหุน้) 1.08 2.60 1.16  2.46 
จาํนวนหุน้สามญัที%ออกจาํหน่ายแลว้      
หุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัที% 1 มกราคม (พนัหุน้) 473,000 500,000 473,000  500,000 
หกั หุน้สามญัซื&อคืนของบริษทั (พนัหุน้) (23,000) (27,000) (23,000)  (27,000) 
จาํนวนหุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม (พนัหุน้) 450,000 473,000 450,000  473,000 

      
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี%ยถ่วงนํ& าหนกั (พนัหุน้) 463,261 473,564 463,261 473,564 

 
28. เงินปันผล 

เมื%อวนัที% 15 สิงหาคม 2560 ที%ประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
จากผลกาํไรที%ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั&งหมด จากการดาํเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2560 ใน
อตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินทั&งสิ&น 91.22 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 91.22  
ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที% 11 กนัยายน 2560 แลว้ 

เมื%อวนัที% 7 เมษายน 2560 ที%ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
จาก กาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจาํนวนเงินทั&งสิ&น 227.04 ลา้นบาท บริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 227.04 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที% 9 พฤษภาคม 2560 แลว้ 
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เมื%อวนัที% 11 พฤศจิกายน 2559 ที%ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปัน

ผลจากระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในรอบ 6 เดือนของปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.44 
บาท เป็นจาํนวนเงินทั&งสิ&น 220.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 220.00 ลา้นบาทให้แก่
ผูถื้อหุน้ในวนัที% 13 ธนัวาคม 2559 แลว้ 

เมื%อวนัที% 11 สิงหาคม 2559 ที%ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
จากระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานในรอบ 6 เดือนของปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.44 บาท 
เป็นจาํนวนเงินทั&งสิ&น 220.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 220.00 ลา้นบาทให้แก่ผูถื้อ
หุน้ในวนัที% 9 กนัยายน 2559 แลว้ 

เมื%อวนัที% 5 เมษายน 2559 ที%ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
จาก กาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจาํนวนเงินทั&งสิ&น 213.43 ลา้นบาท บริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 213.43 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที% 29 เมษายน 2559 แลว้ 

 
29. เครื$องมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเสี$ยงทางด้านการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี%ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี%ยนแปลงอตัราดอกเบี&ย

และอตัราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการถือหรือออกเครื%องมือทางการเงินที%เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื%อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

การจดัการความเสี%ยงเป็นส่วนที%สาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบในการ
ควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสี%ยงให้เป็นที%ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที%เกิดจาก
ความเสี%ยงและตน้ทุนของการจดัการความเสี%ยง  ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี%ยง
ของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเนื%องเพื%อใหม้ั%นใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสี%ยงและการควบคุมความเสี%ยง 

 
การบริหารจัดการทุน   

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั%นคงเพื%อรักษานกัลงทุน เจา้หนี&และ
ความเชื%อมั%นของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกบัดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ% งกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อ
ส่วนของเจ้าของรวม ซึ% งไม่รวมส่วนได้เสียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั& งยงักํากับดูแลระดับการจ่าย               
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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ความเสี$ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ% งเกิดจากการซื&อสินคา้

และการขายสินคา้ที%เป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยและบริษทัมีความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยน

เงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหนี& สินที%เป็นเงินตราต่างประเทศที%สาํคญัดงันี&  
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ  2560 2559 2560 2559 

สกลุเงนิบาทไทย          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  308,482  494,693  275,476  487,674 
เงินลงทุนชั%วคราว 7  20,267  126,389  20,267  126,389 
เจา้หนี&การคา้ 17  (20,137) (11,776) (18,322) (9,066) 
ยอดความเสี$ยงคงเหลือสุทธิ   308,612 609,306 277,421 604,997 

 
สกลุเงนิหยวนจนี          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  14,585  -  -  - 
ลูกหนี&การคา้ 8  31,863  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั&น 16  77,494  -  -  - 
เจา้หนี&การคา้ 17  (76,732)  -  -  - 

ยอดความเสี$ยงคงเหลือสุทธิ   47,210  -   -  - 

 
เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  43,996  137,035  43,996  137,035 
เจา้หนี&การคา้ 17  (3,354)  - (3,354)  - 
ยอดความเสี$ยงคงเหลือสุทธิ    40,642  137,035 40,642  137,035 
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ความเสี$ยงทางด้านสินเชื$อ  
ความเสี%ยงทางดา้นสินเชื%อ คือ ความเสี%ยงที%ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี&แก่กลุ่มบริษทัและ

บริษทัยอ่ยตามเงื%อนไขที%ตกลงไวเ้มื%อครบกาํหนด 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื%อเพื%อควบคุมความเสี%ยงทางดา้นสินเชื%อดงักล่าวอย่าง

สมํ%าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที%ขอวงเงินสินเชื%อในระดบัหนึ% งๆ ณ วนัที%
รายงานไม่พบวา่มีความเสี%ยงจากสินเชื%อที%เป็นสาระสาํคญั ความเสี%ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื%อแสดงไวใ้นราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ความเสี$ยงจากสภาพคล่อง  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเสี%ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื%อทาํให้
ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั&งสินทรัพย์
และหนี& สินทั&งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที%ผูซื้&อและผูข้ายตกลง
แลกเปลี%ยนสินทรัพยห์รือชาํระหนี& สินกนั ในขณะที%ทั&งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี%ยน
กนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้%ไม่มีความเกี%ยวขอ้งกนั ขอ้มูลเพิ%มเติม
เกี%ยวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที%เกี%ยวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนี& สิน
นั&นๆ 

เนื%องจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี& สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยจดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั& นดงันั&นฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจึงเชื%อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี& สินทางการเงินดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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30. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที$ไม่เกี$ยวข้องกัน 

30.1 ภาระผูกพนักบักิจการที%ไม่เกี%ยวขอ้งกนั ซึ% งเป็นภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานที%ยกเลิกไม่ได้
บริษทัมีสัญญาเช่าอุปกรณ์สํานกังานดาํเนินงานกบับริษทัในประเทศแห่งหนึ% ง โดยมีระยะเวลา 48 
เดือน โดยมีค่าเช่าที%ตอ้งจ่ายในอนาคตดงันี&  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
ระยะเวลาการจ่ายชําระ       
ภายในระยะเวลาหนึ%งปี 1,158  1,648 1,158  1,648 
ระยะเวลามากกวา่หนึ%งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 912  2,070 912  2,070 
รวม 2,070 3,718 2,070 3,718 

 
30.2 ภาระผกูพนัอื%นๆ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายะเอียดดงันี&  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

ภาระผูกพนัอื$นๆ             
สญัญาซื&อวตัถุดิบ                
- เยน 279,531  -  951,983  -  279,531  -  951,983  - 
- USD 2  -  5  -  2  -  5  - 
- บาท   4,602  2,688    4,602      2,688 
รวม     956,590  2,688      956,590  2,688 

สญัญาซื&อวสัดุก่อสร้าง                
- บาท     11,149  1,789     - - 

สญัญาอื%นๆ                
- บาท   6,329  5,402    6,283  5,402 

ภาระผูกพนัอื%นๆ            
เลตเตอร์ออฟเครดิต              
- เยน 279,546  419,864  81,498  129,297  279,546  419,864  81,498  129,297 

หนงัสือคํ&าประกนัวงเงินสินเชื%อ                
 ใหก้บับริษทัยอ่ย                
- เยน 300,000  300,000  86,940  92,385  300,000  300,000  86,940  92,385 
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บริษทัมีเงินฝากประจาํ ที%ดินและอาคารบางส่วนที%ติดจาํนองเป็นหลกัประกนั และมีขอ้จาํกดั
ไม่ให้ก่อภาระผูกพนักบัเครื%องจกัรบางส่วน ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สําหรับวงเงินสินเชื%อ
ที%ยงัไม่ไดใ้ชมี้รายละเอียด ดงัต่อไปนี&  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559 2560  2559 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 5,000  5,000 5,000  5,000 
วงเงินทรัสตรี์ซีทส์,วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต        
     และวงเงินแพค็กิ&งเครดิต 840,568  744,040 840,568  744,040 
วงเงินอาวลัตั}วสัญญาใชเ้งิน 10,000  10,000 10,000  10,000 
วงเงินหนงัสือคํ&าประกนั 857,691  377,615 857,691  377,615 

 1,713,259 1,136,655 1,713,259 1,136,655 

 
30.3  ณ วนัที% วนัที% 31 ธันวาคม 2559 บริษทัได้นาํเงินฝากประจาํสถาบนัการเงิน 278.59 ล้านบาท  

ไปคํ&าประกนัการออกหนงัสือคํ&าประกนัการส่งมอบสินคา้ 
30.4  ณ วนัที% วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไม่มีสัญญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 

 
31. สัญญาที$สําคัญ 

31.1 สัญญาใชบ้ริการขนส่งชิ&นงานโครงเหล็ก 
บริษทัไดท้าํสัญญาใช้บริการขนส่งชิ&นงานโครงเหล็กกบั MIHAMA STEEL LOGISTICS 

CO., LTD เพื%อรับบริการขนส่งทางเรือ โดยขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเทียบเรือในประเทศญี%ปุ่น รวมไปถึง
การประสานงานต่างๆกบัลูกคา้ การให้บริการการจดัการขนถ่ายชิ&นงานและเก็บรักษาชิ&นงานจนกวา่
จะส่งมอบ ตลอดจนค่าตรวจสอบและซ่อมแซมชิ&นงานเพิ%มเติมหากเกิดความผิดพลาดระหวา่งขนส่ง 
โดยการกาํหนดราคาขึ&นอยู่กบัปริมาณนํ& าหนกัของการใช้บริการหรือแต่ละจาํนวนโครงการ ตาม
เงื%อนไขที%ระบุไวใ้นสัญญาและปัจจยัการตลาดอื%นๆ ที%เกี%ยวขอ้ง ภายใตเ้งื%อนไขในสัญญา ทั&งนี&  หาก
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ%งไม่มีความประสงคที์%จะต่ออายุสัญญา ตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัสิ&นสุดของสัญญา 
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31.2 สัญญาจา้ง 
บริษทัไดท้าํสัญญาใชบ้ริการจา้งผลิตชิ&นงานกบับริษทั M.C.S Steel (Xiamen) Co., Ltd. เพื%อ

รับบริการแปรรูปโครงสร้างเหล็กตามแบบงานและขนส่งชิ&นงานตามกาํหนดการที%บริษทักาํหนด
ภายใตเ้งื%อนไขสัญญา บริษทัตอ้งชาํระเงินล่วงหนา้ให้กบับริษทั M.C.S Steel (Xiamen) Co., Ltd. ใน
การจดัหาเหล็กแผน่และเหล็กรูปพรรณที%ใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตและแปรรูปตามมาตรฐานที%
บริษทักาํหนดและระบุในสัญญา 

 
31.3  สัญญาจา้งผูเ้ชี%ยวชาญ 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาจา้งผูเ้ชี%ยวชาญกบับริษทั ทานากะ เวดดิ&ง เซ็นเตอร์ จาํกดั (“ผูว้า่จา้ง”) 
เมื%อวนัที% 1 ธันวาคม 2557 ซึ% งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัจะเป็นที%ปรึกษา หรือบริหารงาน
เกี%ยวกบัการบริหารงานและการบญัชี สัญญาดงักล่าวมีอตัราค่าบริการตามเงื%อนไขที%ระบุในสัญญา 

 
31.4  ขอ้ตกลงการใหค้าํแนะนาํดา้นเทคนิค 

บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงให้คาํแนะนาํดา้นเทคนิคจาก M.C.S. Nasu Company Limited เมื%อวนัที% 1 
มกราคม 2560 ซึ% งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยขอ้ตกลงนี& จดัทาํขึ&นเพื%อให้ผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้งไดรั้บ
ประโยชน์จากเทคโนโลยีที%ต่างฝ่ายต่างมีความรู้ความชาํนาญซึ% งกนัและกนัโดยที%ผูรั้บจา้งจะตอ้งให้
คาํแนะนาํดา้นเทคนิคที%จาํเป็นต่อธุรกิจการผลิตแก่ผูว้่าจา้งอย่างต่อเนื%อง โดยกาํหนดอตัราค่าบริการ
เดือนละ 10 ลา้นเยน ขอ้ตกลงนี& มีกาํหนดระยะเวลาถึงวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 ทั&งนี&หากคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ%งมิไดแ้จง้บอกเลิกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือนก่อนครบกาํหนดให้ถือวา่ขอ้กาํหนดนี&ขยายเวลา
ออกไปอีก 12 เดือน 

 
31.5  สัญญาใหก้ารสนบัสนุน 

บริษทัไดท้าํสัญญาให้การสนบัสนุนกบั METROPOLO LIMITED (“ผูรั้บจา้ง”) โดยบริษทัผู ้
รับจา้งมีหนา้ที%ให้การสนบัสนุนและประสานงานขายจนถึงส่งออกชิ&นงานโครงเหล็กให้กบัลูกคา้ โดย
กาํหนดอตัราค่าตอบแทนขึ&นอยูก่บัปริมาณนํ& าหนกัของชิ&นงานที%ส่งออก และค่าตอบแทนประสานงาน
ขายตามขอ้ตกลงร่วมกนั ระยะเวลาของสัญญาตั&งแต่วนัที% 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที% 31 มีนาคม 2562 
และในวนัที% 24 พฤศจิกายน 2560 บริษทัได้แจ้งยกเลิกสัญญาให้การสนับสนุนกับ METROPOLO 
LIMITED (“ผูรั้บจ้าง”) เนื%องจากบริษทัได้มีการเปลี%ยนแปลงนโยบายในการดาํเนินการหางานของ
บริษทั โดยใหมี้ผลตั&งแต่วนัที% 28 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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32. หนี:สินที$อาจเกดิขึ:น 

 หนี& สินที%อาจเกิดขึ&นจากการที%ธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ&าประกนั มีต่อไปนี&  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

การใชไ้ฟฟ้า                
- บาท     7,309   7,309     7,309  7,309 

การส่งมอบสินคา้                
- เยน -  1,558,942  -  480,076  -  1,558,942  -  480,076 

 
33. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที%นาํเสนอนี& สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที%ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุด ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ%าเสมอเพื%อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื%อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของการบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที%รายงานทั&งสิ&น 2 ส่วนงาน ดงันี&   

ส่วนงาน 1 ในประเทศ 
ส่วนงาน 2 ต่างประเทศ 
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ข้อมูลตามส่วนงานที$รายงานสําหรับปีสิ:นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 
 พนับาท 
 สําหรับปีสิ:นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 
 ประเทศไทย  ต่างประเทศ     

ในประเทศ  ต่างประเทศ    ประเทศญี$ปุ่น  ประเทศจีน    ตัดรายการบัญชี   

 

อสังหาริมทรัพย์  ผลิตและจําหน่ายสินค้า
ประเภทโครงเหลก็ 

 รวม  ผลิตและจําหน่ายสินค้า
ประเภทโครงเหลก็  

ผลิตและจําหน่ายสินค้า
ประเภทโครงเหลก็  

รวม  ระหว่างกัน  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์                               
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก -  42,704  3,030,251  5,252,284  3,030,251  5,294,988   30,057  343,353  43,558  -  73,615  343,353  -  - 3,103,866  5,638,341 

                             
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,688  2,569  -  -  1,688  2,569  65,533  248,637  19,415  -  84,948  248,637  (86,657)  (249,296)  (21)  1,910 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ                          3,103,845  5,640,251 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                              
ในบริษทัร่วม         (10,793)  10,793         -  -  -  - (10,793)  10,793 
                              

กาํไรตามส่วนงานก่อน                              
หกัภาษีที%รายงาน       634,385  1,376,345         (46,044)  9,207  -  - 588,341  1,385,552 

                              
สินทรัพยต์ามส่วนงาน                               

ที%รายงาน         3,484,483 3,718,560          262,355  107,853  -  - 3,746,838  3,826,413 
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34. งบการเงินในสกุลเงินที$ใช้ในการดําเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

สิ&นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงในสกุลเงินเยนญี%ปุ่น ซึ% งเป็นสกุลเงินที%ใชใ้นการดาํเนินงาน 
เนื%องจากรายการหลกัในการซื&อขายสินคา้ของบริษทัเป็นสกุลเงินเยนญี%ปุ่น โดยแสดงรายการดงันี&  

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,020,708 3,467,213  1,692,349 3,200,308 
เงินลงทุนชั%วคราว 69,934 410,420  69,934 410,420 
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื%น 3,502,069 2,305,211  3,548,265 2,296,999 
สินคา้คงเหลือ 3,160,039 2,276,854  2,780,146 2,198,431 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 8,752,750 8,459,698  8,090,694 8,106,158 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     

เงินฝากสถาบนัการเงินที%มีภาระคํ&าประกนั -  904,656  -  904,656 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  346,459  -  305,053 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  936,453  166,282 
ที%ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,569,352  2,643,043  2,962,786  2,524,585 
ค่าความนิยม 425,948  25,989  -  - 
สิทธิการเช่าที%ดิน 115,283  -  -  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,134  24,956  12,406  14,684 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,213  12,983  15,213  12,983 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื%น 2,640  2,602  616  578 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,151,570  3,960,688  3,927,474  3,928,821 
รวมสินทรัพย์ 12,904,320  12,420,386  12,018,168  12,034,979 
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 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

หนี:สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี& สินหมุนเวยีน        
  เงินกูย้มืระยะสั&น 567,399  300,000  -  - 
  เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื%น 2,808,493  2,257,336  2,466,568  2,269,860 
 หนี& สินสญัญาเช่าการเงินชาํระภายใน 1 ปี 23,994  24,465  -  - 
  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 276,647  280,754  276,467  280,754 
  รวมหนี& สินหมุนเวยีน 3,676,533  2,862,555  2,743,035  2,550,614 
หนี& สินไม่หมุนเวยีน        
 หนี& สินสญัญาเช่าการเงิน 12,589  36,496  -  - 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 59,236  49,880  59,236  49,880 
 ประมาณการหนี& สินจากการรับประกนัสินคา้ 378,604  250,611  375,532  232,624 
  รวมหนี& สินไม่หมุนเวยีน 450,429  336,987  434,768  282,504 
รวมหนี& สิน 4,126,962  3,199,542  3,177,803  2,833,118 
ส่วนของผูถื้อหุน้  
 ทุนเรือนหุน้  
     ทุนจดทะเบียน 1,330,549  1,330,549  1,330,549  1,330,549 
     ทุนที%ออกและชาํระแลว้ 1,330,549  1,330,549  1,330,549  1,330,549 
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 371,008  371,008  371,008  371,008 
 กาํไรสะสม 
  จดัสรรแลว้ 

      
 

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 153,579  153,579  153,579  153,579 
   สาํรองหุน้ทุนซื&อคืน          2,122,223  962,655  2,122,223  962,655 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,521,634  7,371,048  6,985,229  7,346,725 
องคป์ระกอบอื%นของส่วนของผูถื้อหุน้ 367,123  (7,985)  -  - 
รวมส่วนของบริษทั 10,866,116  10,180,854  10,962,588  10,164,516 
หุน้ทุนสามญัซื&อคืน (2,122,223)  (962,655)  (2,122,223)  (962,655) 
ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม 33,465  2,645  -  - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 8,777,358  9,220,844  8,840,365  9,201,861 
รวมหนี:สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,904,320  12,420,386  12,018,168  12,034,979 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุด  สาํหรับปีสิ&นสุด 
 วนัที% 31 ธนัวาคม  วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
รายได ้        
 รายไดจ้ากการขายและบริการ 10,431,833  17,168,310  10,186,366  15,983,053 
 รายไดอื้%น 178,285  247,621  122,391  245,320 
 กาํไรจากการขายและรับคืนทุนในบริษทัร่วม -  57,828  -  - 
 กาํไรจากอตัราแลกเปลี%ยนสุทธิ -  -  -  - 

  รวมรายได ้ 10,610,118  17,473,759  10,308,757  16,228,373 

ค่าใชจ่้าย        
 ตน้ทุนขายและบริการ 5,881,368  10,500,637  5,789,164  9,509,206 
      ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,488,927  1,775,340  1,488,927  1,775,341 
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 954,105  613,633  650,562  535,408 
      ขาดทุนจากการขายเงินและรับคืนทุนในบริษทัร่วม -  -  -  55,080 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี%ยน 81,898  192,736  93,706  209,437 
 ขาดทุนจากหนี& สูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได ้ -  82,694  -  - 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 150,979  169,523  133,527  156,655 
 ตน้ทุนทางการเงิน 26,539  20,095  14,817  14,745 

  รวมค่าใชจ่้าย 8,583,816  13,354,658  8,170,703  12,255,872 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (34,790)  30,575  -  - 

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 1,991,512  4,149,676  2,138,054  3,972,501 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (312,626)  (490,042)  (312,446)  (489,051) 

กาํไรสาํหรับปี 1,678,886  3,659,634  1,825,608  3,483,450 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี  1,678,886  3,659,634  1,825,608  3,483,450 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ&นสุด  สาํหรับปีสิ&นสุด 
 วนัที% 31 ธนัวาคม  วนัที% 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื$น        
รายการที%จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน  
   

 
 

 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี%ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 375,108  1,358  -  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
 ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -  (5,139)  -  (5,139) 
ภาษีเงินไดที้%เกี%ยวขอ้งกบักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%น -  1,028  -  1,028 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื$นสําหรับปี- สุทธิจากภาษ ี 375,108  (2,753)  -  (4,111) 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,053,994  3,656,881  1,825,608  3,479,339 

       
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)       
 ส่วนที%เป็นของบริษทัใหญ่ 1,714,413  3,659,726  1,825,608  3,483,450 
 ส่วนที%เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม (35,527)  (92)  -  - 
กาํไรสาํหรับปี 1,678,886  3,659,634  1,825,608  3,483,450 

        
การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม        
 ส่วนที%เป็นของบริษทัใหญ่ 2,086,521  3,656,973  1,825,608  3,479,339 
 ส่วนที%เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม (32,527)  (92)  -  - 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 2,053,994  3,656,881  1,825,608  3,479,339 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        
กาํไรต่อหุน้ขั&นพื&นฐาน (เยน) 3.70  7.73  3.94  7.36 
จาํนวนหุน้สามญัที%ออกจาํหน่ายแลว้ (พนัหุน้) 463,261  473,564  463,261  473,564 
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35.    มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที$ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซึ% งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช ้ 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่  

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที%เริ%มตน้ในหรือหลงัวนัที% 1 
มกราคม 2561 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปนี&  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 1 (ปรับปรุง 2560)  เรื%อง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 2 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 7 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 8 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง นโยบายการบญัชี การเปลี%ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 10 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 11 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 12 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 16 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 17 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 18 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 19 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 20 (ปรับปรุง 2560)  เรื%อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และเปิดเผยขอ้มูลเกี%ยวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 21 (ปรับปรุง 2560)  เรื%อง ผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 23 (ปรับปรุง 2560)  เรื%อง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 24 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี%ยวกบับุคคลหรือ

กิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 26 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื%อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 27 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 28 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 29 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที%เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 33 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง กาํไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 34 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 36 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 37 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง การประมาณการหนี& สิน หนี& สินที%อาจ

เกิดขึ&นและสินทรัพยที์%อาจเกิดขึ&น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 38 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 40 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง อสังหาริมทรัพยเ์พื%อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 41 (ปรับปรุง 2560) เรื%อง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 2 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที%ถือไวเ้พื%อขาย
และการดาํเนินงานที%ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี%ยวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอื%น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที%ไม่มี
ความเกี%ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิ%งจูงใจที%ใหแ้ก่ผู ้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง ภาษีเงินได-้การเปลี%ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การประเมินเนื&อหาสัญญาเช่าที%ทาํขึ&นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง รายได-้รายการแลกเปลี%ยนเกี%ยวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที% 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 1 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การเปลี%ยนแปลงในหนี& สินที%เกิดขึ&นจาก
การรื&อถอน การบูรณะและหนี& สินที%มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื&อ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที% 29 (ปรับปรุง 2560) เรื%องการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที%เงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ
การดอ้ยค่า 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2560 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื%อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั&นตํ%าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี&  สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 19 (ปรับปรุง 
2560) เรื%อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การจ่ายสินทรัพยที์%ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต
สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที% 21 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื%อง เงินที%นาํส่งรัฐ 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเชื%อว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที%ปรับปรุงใหม่ข้างตน้จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื%อนาํมาถือปฏิบติั 

 
36. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี&ไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมื%อวนัที% 23 กุมภาพนัธ์ 2561 


