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รายงานประจําปี 2559	“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเม่ือวาน”	 หน้าที	่1	
 

สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

เรามีความยินดีท่ีจะประกาศว่า ผลกาํไรในปีท่ีผ่านมาสูงกว่า 1,200 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นยอดกาํไรท่ีทะลุหน่ึง
พนัลา้นบาทคร้ังแรกของบริษทั ความสาํเร็จน้ีเป็นผลมาจากการวางแผนและความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
บริษทัมีแผนการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 แต่เน่ืองจากเราจะทราบรายไดเ้ม่ือมีการจดัส่งของ
แลว้เท่านั้น โดยไม่เก่ียวขอ้งกับปริมาณผลผลิตจากโรงงานและสภาวะแวดลอ้มของสถานท่ีดําเนินโครงการ ดังนั้ น             
บริษทัจึงยงัไม่สามารถกาํหนดระยะเวลาประกาศรายได้ได้ รวมถึงไม่สะท้อนแผนการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งได้ใน
ระยะเวลาอนัสั้น อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีความคาดหวงัว่าจะมีการรับรู้รายไดเ้ก่ียวกบัปริมาณงานตามแผนดงักล่าวในอนาคต 
ทั้งน้ี หากการจัดส่งของมีความล่าช้าในปี พ.ศ. 2560 ก็สามารถทยอยดาํเนินงานได้ในปี พ.ศ. 2561 เน่ืองจากโครงการ
จาํเป็นตอ้งแลว้เสร็จสาํหรับการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคในปี พ.ศ. 2563 โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมลานจดัเก็บสินคา้ขนาด 40,000 
ตารางเมตรไวร้องรับแลว้ 
 

ปี พ.ศ. 2559 ท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีทา้ทายสาํหรับบริษทั เรามีความยนิดีท่ีจะแจง้ใหท้ราบว่า ปัญหาการร่วมทุนกบั
บริษทั  POSCO ไดมี้ขอ้สรุปแลว้โดยมีผลกระทบระยะยาวต่อบริษทัเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงประสบการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึง
ความสําคญัของการมีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกนักบับริษทัพาร์ทเนอร์ นอกจากน้ี บริษทัยงัอยู่ระหว่างการรวมกบับริษทั 
NASU (ประเทศญ่ีปุ่น) เขา้กบั MCS ท่ีไทยโดยการส่งเจา้หนา้ท่ีจากประเทศไทยไปปฏิบติังานร่วมกบั NASU ซ่ึงในอนาคต
จะเป็นศูนยก์ารใหบ้ริการใหแ้ก่บริษทัในการแกไ้ขแบบในช่วงทา้ยของงานต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่น  

 

นอกจากน้ี เรายงัไดต้ดัสินใจใชหุ่้นยนตใ์นระบบ Robot Machine เช่ือมโลหะในโรงงานไทยแทนการติดตั้ง
ในโรงงานของ NASU ซ่ึงมีชุด Robot Machine สองชุดติดตั้งอยูก่่อนแลว้โดยคาํนึงถึงแผนการดาํเนินงานในระยะยาว 
เน่ืองจากโรงงาน MCS ในไทยมีอุปกรณ์และสถานท่ีจดัเก็บท่ีใหญ่กว่า Robot Machine ดงักล่าวไดเ้ร่ิมติดตั้งราวส้ินเดือน
พฤศจิกายนของปีท่ีแลว้ และจะแลว้เสร็จในเดือนเมษายนน้ี บริษทัไดท้ดสอบ Robot Machine ดงักล่าวในโครงการใหม่ 
และคาดว่าจะเร่ิมใชง้านทั้งระบบไดใ้นปลายปีน้ี ปัจจุบนับริษทัไดพ้ฒันาข้ึนมาอยา่งมีนยัสาํคญัอนัเป็นผลมาจากการขยาย
และรวมกลุ่มกิจการให ้“พร้อมในทุกดา้น” โดยเรามีแผนเพิ่มกาํลงัการผลิตข้ึน 20 - 25 % เม่ือ Robot Machine ติดตั้งแลว้
เสร็จทั้งหมด โดยผมอาจจะขอลาออก MCS เม่ืองานดงักล่าวสาํเร็จลุล่วงแลว้ 

 

อีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าจบัตามองคือการนาํมาตรฐานสากล หรือ  IFRS มาใช้ ซ่ึงถือเป็นกา้วสําคญัต่อการ
พฒันามาตรฐานการบญัชีและการรายงานของบริษทั อยา่งไรก็ตามมาตรฐานสากล หรือ  IFRS อาจก่อใหเ้กิดความขดัขอ้ง
เลก็นอ้ย ไม่ว่าจะเป็นการทาํสัญญาล่วงหนา้      ซ่ึงน่าจะเป็นวิธีท่ีดีในการการันตีรายไดท่ี้น่าพอใจโดยไม่ตอ้งกงัวลต่อความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากมาตรฐานสากล หรือ  IFRS จาํเป็นตอ้งใชผ้ลกาํไร/ขาดทุนจากสัญญา
ในอนาคตเพือ่แจง้ตลาดและระบุในงบการเงินในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง จึงอาจก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในช่วงเวลาท่ีค่าเงินมีความผนัผวน (ตวัอยา่งเช่นในกรณีเงินเยน) แมว้่าบริษทัจะสามารถแจง้รายละเอียดดา้นบญัชีในหมาย
เหตุของงบการเงินได ้แต่ผมยงัเช่ือวา่การจดัทาํบญัชีในลกัษณะน้ีอาจทาํใหน้กัลงทุนเขา้ใจผดิได ้
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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ต่อ) 
 
 

  สาํหรับผม MCS เปรียบเสมือนครอบครัว ซ่ึงจริงๆ แลว้ผมอาจใชเ้วลาท่ีบริษทัมากกว่ากบัครอบครัวดว้ยซํ้ า 
ผมยินดีท่ีจะช่วยเหลือบริษทัตามท่ีผมสามารถทาํไดใ้นอนาคต ซ่ึงผมเช่ือว่าในอนาคตบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งผนึกกาํลงั 
ญ่ีปุ่น-ไทย ใหเ้ขม้แขง็เพื่อต่อรองในโครงการในญ่ีปุ่นท่ีผมเป็นผูด้าํเนินการเพียงผูเ้ดียวในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ในอนาคต
ผมมองว่าบริษทัอาจตอ้งประเมินยทุธศาสตร์ดา้นการตลาด โดยการสาํรวจตลาดอ่ืนท่ีเป็นไปไดน้อกเหนือจากญ่ีปุ่น รวมถึง
วิเคราะห์คู่แข่งอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการเติบโตของบริษทัในอนาคต 

 
นบัว่าน่ีเป็นเวลาท่ีเหมาะสมแลว้ท่ีผมจะวางมือและเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ไดแ้สดงความสามารถ 

ดงัท่ีผมไดเ้คยรายงานไปแลว้ ผมประสบปัญหาเส้นเลือดในสมองแตกเล็กนอ้ย ทาํใหมื้อซา้ยของผมอ่อนแรง แต่เน่ืองจาก
บริษทัอยูร่ะหวา่งการต่อรองโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทาํใหผ้มเลือกท่ีจะปฏิบติังานต่อจนถึงทุกวนัน้ี แมว้่าแพทย์
จะแนะนําให้หยุดงานก็ตาม ซ่ึงผมได้ทาํตามสัญญาในการสร้างสถิติยอดกาํไรให้แก่บริษทัแล้ว และเรายงัมีแผนการ
ดาํเนินงานอีกมากในอนาคต บดัน้ีจึงสมควรแก่เวลาท่ีผมจะตอ้งกลบัไปรักษาอาการแลว้ ผมไดต้ดัสินใจลาออกจากตาํแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงจะมีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป ผมยงัไดข้ายหุน้จาํนวนมากเพียงพอท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้ปัจจุบนัและผูถื้อหุน้รายใหม่ไดก้า้วเขา้มาบริหารบริษทัต่อไปในอนาคต 

 

MCS จะไม่สามารถประสบความสําเร็จเช่นในขณะน้ีได้เลย หากปราศจากความทุ่มเทของผูบ้ริหารและ       
ผูถื้อหุน้ทุกท่าน รวมถึงบุคลากรกว่า 600 คนของเรา ผมมีความภาคภูมิใจท่ีไดมี้โอกาสร่วมงานกบัทุกท่าน และขอแสดง
ความขอบคุณเป็นอยา่งสูง ขอบคุณครับ 

 
 
 

 
 
 
 
 

   ดร.ไนยวน  ชิ  
ประธานกรรมการ 
24  กมุภาพนัธ์  2560 
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คณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 
(ข้อมูล 31 ธันวาคม 2559) 

 
 

                 

              

 
               ดร.ไนยวน  ชิ   ประธานกรรมการ 

    คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

 
 
จากซา้ยไปขวา 

นายสมยศ   เจียมจิรังกร  กรรมการอิสระ 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายทินกร   สีดาสมบูรณ์                          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
 

           
 

 
 
 
 
ดร.สมพงษ ์    เมธาสถิตยสุ์ข  กรรมการ 
นายฮารกิชิน    ทนัวานี  กรรมการ 
นายไพรัตน์    ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ     

                      นายพรชยั   พิศาลอนุกลูกิจ  กรรมการ 
          ดร. สุรชยั รติทอง  กรรมการ 
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คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
(ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559) 

 
ดร.ไนยวน ชิ  
 ประธานกรรมการ  

ได้ลาออกจากตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1มกราคม 2560 
  

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ดาํรงเม่ือปี  2548 
 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งมาทั้งหมด   4  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2559  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   11/11   คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน     10,000,000   หุน้     คิดเป็น   2   %        

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษทั
ในปี 2559 

 ลดลง 50,000,000 หุน้ 

5. การศึกษา  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  25 ปี 2547 

6. ตําแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 
(28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 กรรมการ 
        Tanaka Welding  Center Co., Ltd. 

 

นายไพรตัน์ วิวฒัน์บวรวงษ์ 
 กรรมการ 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามร่วมกบักรรมการอีก 1 ท่าน 

              ( ดร.สมพงษ์  เมธาสถิตยส์ขุ )   ** เร่ิมมีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 มกราคม 2560 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ  

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ดาํรงเม่ือปี 2550 
 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งมาทั้งหมด  3 วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   11/11 คร้ัง                                          

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน   10,000    หุน้    หรือ   0.002  %       

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษทัใน 
ปี 2559 

 ไม่มี 

5. การศึกษา 
 
 

6. ตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 
(28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา  
        สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทเวศร์ 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 70 ปี 2551 
 กรรมการ 

Tanaka Welding Center Co., Ltd. 
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นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ 
 กรรมการ 
 รองผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการผลิต 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ดาํรงเม่ือ ปี 2549 
 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งมาทั้งหมด   3  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   10/11  คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน 0 หุน้ 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัทใน 
ปี 2559 

 ไม่มี 

5. การศึกษา  ปริญญาโท  สาขาการจดัการอุตสาหกรรม 
 ปริญญาตรี อุตสาหกรรรมศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์    

           สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 42 ปี 2548 

6. ตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอ่ืน 
(28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 กรรมการ 
Tanaka Welding  Center Co., Ltd. 

 
ดร.สมพงษ์  เมธาสถิตยส์ุข 
 กรรมการ 
 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามร่วมกบักรรมการอีก 1 ท่าน 
       ( นายไพรตัน์  วิวฒัน์บวรวงษ์ )  ** เร่ิมมีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 มกราคม 2560 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ดาํรงเม่ือปี  2548 
 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งมาทั้งหมด  4  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2559   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   10/11 คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน   6,100,000  หุน้   คิดเป็น   1.22   %         
 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัทใน 
ปี 2559 

 เพิ่มข้ึน 100,000  หุน้    

5. การศึกษา  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบณัฑิตกิติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการ 
 มหาวิทยาลยัธนบุรี 

 Mini MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ รุ่นท่ี 30 
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 19 ปี 2547 

6. ตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอ่ืน 
(28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 กรรมการ  Tanaka Welding Center Co., Ltd. 
 กรรมการ  สมาคมผูก่้อสร้างงานเหลก็ไทย  
 กรรมการ  สถาบนัการเช่ือมแห่งประเทศไทย  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 กรรมการ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                                                    

(กลุ่มต่อเรือ ซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหลก็) 
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นายฮารกิชิน  ทนัวานี 
 กรรมการ 

 

 
นายสมยศ เจียมจิรงักร 
 กรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ( ส้ินสดุวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ) 

โดยตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2560 จะดาํรงตาํแหน่งใหม่เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเป็นกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามของ
บริษทัฯ ตั้งแต่ วนัท่ี 24 มกราคม 2560 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ดาํรงเม่ือปี 2548 
 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งมาทั้งหมด   3  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี  2559  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   11/11    คร้ัง 
 ปี  2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5/5   คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน 0 หุน้    

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษทัใน
ปี 2559 

 ไม่มี 

5. การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์อุตสาหการ                             
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 7 ปี 2544 

6. ตําแหน่งปัจจุบันในกจิการอืน่ 
(28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 กรรมการอิสระ  
บริษทั เจา้พระยามหานคร  จาํกดั ( มหาชน ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
           บริษทั ควอลลีเทค จาํกดั ( มหาชน ) 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ดาํรงเม่ือ 9 เมษายน 2556 
 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งมาทั้งหมด 1 วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี  2559  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   8/11 คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน 33,500,000 หุน้   คิดเป็น 6.70 % 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท
ในปี 2559 

 เพ่ิมข้ึน 3,500,000 หุน้  

5. การศึกษา  Master of Science in Investment Management,  
Cass Business School  

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 145 ปี 2554 

6. ตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอืน่ 
(28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 Managing Director of S. Grand Gems Co., Ltd. 



รายงานประจําปี 2559	“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน”	 หน้าที่	7	
 

นายทินกร  สีดาสมบรูณ์ 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขา้ดาํรงเม่ือเดือนธนัวาคม ปี 2553 
 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งมา  1 วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2559  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ  9/11  คร้ัง 
 ปี 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน 0 หุน้ 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท
ในปี 2559 

 ไม่มี 

5. การศึกษา  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61 ปี 2549 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92 ปี  2550 
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 19 ปี 2550 

6. ตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอืน่ 
(28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
        บริษทั ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการผูจ้ดัการ  
        บริษทั สาํนกังานพระอาทิตยก์ารสอบบญัชี จาํกดั 
 กรรมการอิสระ  
        บริษทั ดีวเีอม็วเีอส จาํกดั 
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พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือ วนัท่ี 22 มกราคม 2559 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2559  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ  8/11  คร้ัง 
 ปี 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  3/4 คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน 0 หุน้ 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัทใน
ปี 2559 

 ไม่มี  

5. การศึกษา  ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 134 ปี 2560 

 
ดร. สรุชยั รติทอง 
 กรรมการ 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือ วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2559  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ  10/11  คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน 34,600,000 หุน้ คิดเป็น 6.92 % 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัทใน
ปี 2559 

 เพ่ิมข้ึน 7,800,000 หุน้  

5. การศึกษา  Ph.D. in Polymer Science University of  Connecticut, U.S.A. 
 M.S. in Polymer Science University of  Connecticut, U.S.A. 
 B.S. in Chemical Engineering West Virginia University, U.S.A. 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 125 ปี 2559 

6. ตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอืน่ 
(28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 กรรมการ 
บริษทั เบสท ์พลาสติก เทคโนโลย ีจาํกดั  
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นายฮิโรอะกิ  อิจิริ 
 รองผูอ้าํนวยการฝ่ายประสานงานและคณุภาพ 

 

   1.  สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
      ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน 0 หุ้น 

2.  การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษทั  
      ใน ปี 2559 

 ไม่มี 

   3.  การศึกษา  ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง สาขา Mechanical & Electric 
Osaka Municipal Miyakojima Industrial High School, Japan 

   4.  ตําแหน่งปัจจุบัน 
        (28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 กรรมการ 
M.C.S.-NASU Co., Ltd. 

 
นายทริเนโอะ  คาคตูะ 
 ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

   1.  สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
      ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2559 

 จาํนวน 0 หุ้น 

2.  การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษทั  
      ใน ปี 2559 

 ไม่มี 

   3.  การศึกษา  ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง สาขา Mechanical & Electric 
Osaka Municipal Miyakojima Industrial High School, Japan 
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นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดา 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2559 

 จํานวน 33,000 หุ้น หรือ 0.0066% 

2. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท 
ในปี 2559 

 ไม่มี 

3. การศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา 
 เลขานุการบริษทั 

 

1.  สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
          ณ วันที ่30 ธันวาคม 2559 

 จํานวน 67,500 หุ้น หรือ 0.014% 

2. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท 
ในปี 2559 

 ไม่มี 

3. การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศคอมพวิเตอร์  
 มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น 

 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
 ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
        สาขาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ   มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น 
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ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ                   
สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

รายการ หน่วย 2559 2558 2557 
สินทรัพย์รวม� ลา้นบาท 3,706.18              3,594.24  2,655.44 

ทุนทีอ่อกและเรียกชําระแล้ว� ลา้นบาท 500.00                 500.00  500.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น� ลา้นบาท 2,833.72              2,397.77  2,073.62 

รายได้� ลา้นบาท 5,332.34              3,304.77  1,068.17 

ค่าใช้จ่าย� ลา้นบาท 4,008.96              2,608.01  938.56 

กาํไรสุทธิหลงัหักภาษ�ี ลา้นบาท 1,163.64                 654.41  123.34 

กาํไรต่อหุ้น� บาท 2.46                     1.31  0.25 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี� บาท 5.67                         4.70  4.15 

มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้� บาท 1.00                     1.00  1.00 

เงนิปันผลต่อหุ้น� บาท 1.36                     0.70  0.20 

อตัราเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ� ร้อยละ 0.55                     0.53  0.81 

 

 

                                                   (งบการเงินรวม ) 
รายการ หน่วย 2559 2558 2557 

สินทรัพย์รวม ลา้นบาท 3,826.41              3,793.24  2,657.78 

หนีสิ้นรวม ลา้นบาท 985.30              1,426.15  588.80 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลา้นบาท 2,841.11              2,367.10  2,068.98 

รายได้จากการขายและให้บริการ ลา้นบาท 5,680.25 3,586.71  955.99 

รายได้รวม ลา้นบาท 5,735.28              3,653.71  1,066.47 

ค่าใช้จ่าย ลา้นบาท 4,360.52              2,959.05  938.96 

กาํไรขั้นต้น ลา้นบาท 2,104.34              1,276.29  297.59 

กาํไรสุทธิ  ลา้นบาท 1,225.78                 615.71  81.06   
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ข้อมลูทัว่ไป  
 
ช่ือบริษทั   บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั ( มหาชน )   
ประเภทธุรกิจ   ผลิตและติดตั้งผลิตภณัฑโ์ครงสร้างเหลก็ ( Steel Structure )  
เลขทะเบียนบริษทั  0107548000048 
ทุนจดทะเบียน   500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั  500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

   ( ชาํระเตม็จาํนวน ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานและโรงงานของบริษัท เลขท่ี 70 หมู่ 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13290 
โทรศพัท ์ 035-372961-6 

โทรสาร   035-372967-8  

Website : www.mcssteel.com 
E-Mail : info@mcssteel.co.th 
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์   
บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั    
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66(0) 2009-9000 
โทรสาร +66(0) 2009-9991 

 
 
 

ข) ผู้สอบบัญชี  
นางสาววนันิสา งามบวัทอง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับความเห็นชอบจากสาํนกังาน กลต. 
บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ  จาํกดั 
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7  ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน 20)   
 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์+66 (0) 2596-0500 ต่อ 327, +66 (0) 2596-0596 
โทรสาร +66(0) 2586-0301 

 
 

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

ง) สถาบันการเงนิ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาสาํนกังานใหญ่สีลม 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาประตนูํ้ าพระอินทร์ 
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  ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 
 

 
  
  
  
 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) (เดิมช่ือ “บริษทั เอม็.ซี.เอส. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั” และ 
“บริษทั เอม็.ซี.เอส. โฮโกกุ จาํกดั”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2535 โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในวงการเหล็กและธุรกิจก่อสร้างมานาน           
4 ท่าน คือ ดร.ไนยวน ชิ นายสมพงษ ์เมธาสถิตยสุ์ข นายมาโนช อิวานุวฒัน์ และสุวธัน์ อ้ึงภากรณ์ ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 15 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัชาํระเต็มมูลค่า จาํนวน 500 ลา้นหุ้น           
มูลค่าหุน้ละ 1 บาทโดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหลก็ทัว่ไปขนาดไม่ใหญ่สาํหรับ
อาคาร ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นผูผ้ลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กท่ีเป็นคาน  
(Beam) และเสา (Column-Box) ท่ีมีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ 
นอกจากน้ีใน  ปี 2546 บริษทัไดเ้ร่ิมขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจเกษตร แต่เน่ืองจากใน 2 ปีท่ีผา่นมาธุรกิจดงักล่าวไม่สามารถ
ดาํเนินการ ได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังในส่วนของภาครัฐบาล ปลายปี 2549 บริษทัฯ จึง
ตดัสินใจยกเลิกโครงการดงักล่าว 
                    
 
 
 

"เราเป็นผู้ผลิต ติดต้ังและทดสอบงานโครงสร้างเหลก็ท่ีมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล เป็นท่ีพงึพอใจของลูกค้า" 
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  บริษทัมีการประกอบธุรกิจเหลก็โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ี่ ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) สําหรับโครงการก่อสร้าง            
ขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเหลก็ท่ีบริษทัผลิตมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างเหลก็ท่ีนาํมาใชเ้ป็น
เสา (Box Column) และโครงสร้างเหล็กท่ีนาํมาใชเ้ป็นคาน (Beam) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของอาคาร โดยปัจจุบนั
บริษทัฯ มีทั้งหมด  12  โรงงาน บนเน้ือท่ี  255  ไร่  มีกาํลงัการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 70,000  ตนัต่อปี โดยเม่ือปลายปี 
2559 บริษทัไดเ้ร่ิมซ้ือเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ( Robot Machine ) เพื่อมาผลิตช้ินงานประเภท Column และ Pipe โดยคาดว่าจะ
สามารถเร่ิมการผลิตไดภ้ายในเดือนมิถุนายน 2560 ซ่ึงจะทาํให้บริษทัมีกาํลงัการผลิตเพิ่มข้ึน 12,000-15,000 ตนัต่อปี 
สาํหรับงาน Column และ Pipe 
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ขบวนการผลิตโครงสร้างเหลก็จะเร่ิมตั้งแต่ การนาํแผน่เหล็กรีดร้อนคุณภาพสูงมาตดัใหไ้ดข้นาดท่ีตอ้งการ จากนั้นนาํแผน่
เหล็กมาประกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ยการเช่ือมเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เสา หรือ คาน โดยใชล้วดเช่ือมเป็นวสัดุในการเช่ือมต่อ 
จากนั้นนาํช้ินส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เหลก็ลวด ท่อเหลก็ แผน่เหล็ก ตามแบบมาเช่ือมต่อใหค้รบ ขั้นสุดทา้ยปรับแต่ง
ใหง้านไดต้ามคุณภาพท่ีตอ้งการ 
 
 
ขั้นตอนการผลติคาน (Beam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัช้ินส่วน ประกอบเป็นรูป H เช่ือมโดยใชผ้งฟลัก๊ปกคลุมเพ่ือประกอบใหแ้น่น 

แกไ้ขส่วนโคง้ดว้ยเคร่ืองจกัร แกไ้ขส่วนโก่งดว้ยความร้อนใหไ้ดค้่ามาตรฐาน เจาะรู 

  ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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ขั้นตอนการผลติเสา (Box) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัไดอาแฟรมและแผน่ทาบหลงั ประกอบไดอาแฟรม 

Diaphragm 

ไดอาแฟรม 
แฟลงจเ์พลต 

Flg. PL 

ข้ึนรูปบอกซ์ 

ดา้นบน 
แผน่รองรับรูปทรง 

แผน่รองรับรูปทรง 

แผน่รองรับรูปทรง 

แผน่บน 

ประกอบไดอาแฟรมกบัแฟลงจเ์พลต 

อดัแน่นโดยใชเ้คร่ือง  Built-up เช่ือมบอกซ์ 

เจาะรูและเช่ือมโดยใชผ้ง 
ฟลัก๊ปกคลุมในแนวด่ิง 

เช่ือมอิเลคโตรสแลก็ท่ีแฟลงจเ์พล เช่ือมแผน่ดา้นบนหวัเสาและแกไ้ข
ส่วนท่ีดดับิดมากดว้ยความร้อน 

ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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 บริษทัมีการจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้โดยตรง ไปยงักลุ่มลูกคา้ผูรั้บเหมาขนาดใหญ่และลูกคา้ท่ีมีโครงการ
ก่อสร้างทัว่ไป โดยในปี 2559 บริษทัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรงให้กบัลูกคา้ในประเทศญี่ปุ่น 100 %  ของปริมาณการ
จาํหน่ายรวม  ซ่ึงโดยทัว่ไปบริษทัจะไดรั้บรายการสั่งซ้ือล่วงหนา้จากลูกคา้อยา่งนอ้ย 6 เดือน ถึง 1 ปีทาํให้บริษทัไม่มี
ปัญหาเร่ืองการผลิตและจาํหน่าย นอกจากน้ี สินคา้ของบริษทัมีคุณภาพไดร้ับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น 
และบริษทัไดร้ักษาคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ไดต้ามมาตรฐานอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ของบริษทัไดร้ับการ
ยอมรับจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 

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

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

 
 

 เม่ือเดือนมกราคม 2559 เน่ืองจาก การผิดสัญญาจ่ายเงินค่าหุน้ M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.  ประเทศจีน 
จาํนวน 27% ท่ีทางบริษทัฯ ขายใหก้บัทาง Fujian 18 Heave Industry Co., Ltd.   จาํนวนเงิน 21,867,899.50 หยวน 
( หรือประมาณ 118.65 ลา้นบาท อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2558 : 1 หยวนเท่ากบั 5.4257 บาท) โดย
ตามสญัญาการซ้ือขายทาง Fujian 18 Heave Industry Co., Ltd.  จะตอ้งจ่ายใหก้บับริษทัฯ ภายในเดือนธนัวาคม 
2558 นั้น  ซ่ึงทาง Fujian 18 Heave Industry Co., Ltd.  แจง้วา่ไม่สามารถชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวไดเ้น่ืองจาก
บริษทัไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจ ซึงการผดิสญัญาดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัฯดาํเนินโอนหุน้จาํนวน 27% ของ 
M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.   กลบัมาเป็นของบริษทัฯ ทาํใหณ้ ปัจจุบนั M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.   มี
ฐานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทั   โดยทาํให ้ณ ปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้จาํนวน 39%  ใน  M.C.S. Steel-Xiamen Co., 
Ltd.    
 

 

 

 

 

 ทางบริษทัไดรั้บแจง้จากผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั POSCO CDSFC ว่าเน่ืองจากทาง POSCO มีนโยบายท่ีจะยกเลิก

การลงทุนในต่างประเทศเน่ืองจากปัญหาสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัผูผ้ลิตเหลก็ 

ทัว่โลก  ดงันั้นจึงจะดาํเนินการปิดบริษทั  POSCO CDSFC ทาํใหณ้ ปัจจุบนั บริษทัไม่มีหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

 

 
 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559  อนุมติัใหมี้การเพิ่มทุนบริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั   บริษทัยอ่ยของบริษทั 
จากทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท เป็น 99 ลา้นบาท ( โดยใชเ้งินเพิ่มทุนประมาณ 60 ลา้นบาท ) 

 
 

 

1. M.C.S. Steel – Xiamen Co., Ltd. 
ท่ีตั้ง Xiamen , ประเทศจีน 

3. บริษัท ทานากะ เวลดิง้ เซ็นเตอร์ จํากดั    
ทีต่ั้ง พระนครศรีอยุธยา  , ประเทศไทย 

2. POSCO CDSFC  Co., Ltd.   
ที่ต้ัง Dalian , ประเทศจีน 
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 วนัท่ี 12 เมษายน 2559 แจง้ส้ินสุดโครงการซ้ือหุน้คืน เพื่อบริหารทางการเงิน  โดยบริษทัฯ ซ้ือหุน้คืนทั้งส้ิน 
27,000,000 หุน้ คิดเป็น 5.40 %  ของทุนชาํระแลว้ มูลคา่รวม   288,192,160.00 บาท 

 
 วนัท่ี 22 มิถุนายน 2559 อนุมติัเงินลงทุน จาํนวน 200 ลา้นบาท เพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ( Robot Machine ) 

รวมทั้งปรับปรุงโรงงานใหม่ เพื่อผลิตช้ินงานเก่ียวกบัการผลิตโครงสร้าง ( Column ) และ ท่อ ( Pipe ) ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรอตัโนมติั จาํนวน 14 ชุด โดยคาดวา่จะสามารถใชง้านไดท้ั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559  รับทราบการลาออกของดร.ไนยวน ชิ จากการเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 โดยจะยงัคงดาํรงประธานกรรมการ และจะรับผดิชอบในส่วนของการหางาน
ต่างประเทศอยูเ่ช่นเดิม   และแต่งตั้งคุณสมยศ   เจียมจิรังกร  เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี          
2 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

4. อ่ืน ๆ 
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โครงสร้างการลงทุน 
 
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกจิการ 

ประเทศที่ต้ัง 

 

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

 

ทุนชําระแล้ว 
สัดส่วนการถอืหุ้น

ของบริษทั 

( % ) 

บริษัทย่อย 

Tanaka Welding Center 
Co., Ltd.  

รับจา้ง 
ประเทศไทย 

การถือหุน้ 
และผูบ้ริหารร่วมกนั 

40,000,000 บาท 99.92 

M.C.S.- NASU Co., Ltd. รับจา้ง 
ญ่ีปุ่น 

การถือหุน้ 
และผูบ้ริหารร่วมกนั 

50 ลา้นเยน 66.00 

บริษัทร่วม 

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

รับจา้ง 
จีน 

การถือหุน้ 
 

7.8 ลา้นดอลล่าร์ 
สหรัฐ 

39.00 
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โครงสร้างรายได้ 
 

หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ   :  โครงสร้างรายไดน้ี้ไม่นบัรวมส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  ของบริษทัยอ่ย 
 
 

โครงสร้างลกูค้า 
 

 
 
  
 

ผลติภณัฑ์ 2557 2558 2559 

 จาํนวนเงิน 
 

ร้อยละ 
% 

จาํนวนเงิน 
 

ร้อยละ 
% 

จาํนวนเงิน 
 

ร้อยละ 
% 

1.รายไดจ้ากการขายโครงสร้างเหลก็       
   1.1 งานในประเทศ 64,598,017 6.06 0 0.00 0 0.00 
   1.2 งานต่างประเทศ 891,391,969 83.58 3,586,709,417 98.17 5,252,284,047 98.50 
2. รายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ 13,253,009 1.24 12,852,475 0.35 12,721,864 0.24 
3. รายไดอ่ื้นๆ 15,840,951 1.49 17,061,888 0.47 67,331,247 1.26 
4. กาํไรจากการขายเงินลงทุน 17,142,012 1.61 2,952,480 0.08 0 0.00 
5. กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 64,240,386 6.02 34,136,635 0.93 0 0.00 

รายได้รวม 1,066,466,344 100.00 3,653,712,895 100.00 5,332,337,158 100.00 

ปี งานท่ีส่งออก        
( ตัน ) 

2555 35,355 

2556 37,815 

2557 15,049 

2558 48,866 

2559 65,738 
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ช่ือโครงการ ประเภทของงาน สถานที่ตั้ง มลูค่างาน ปีที่คาดว่า % ของงานที่ มลูค่าของงานที่ยังไม่ได้ สถานะ

( ล้าน JPY ) จะแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ส่งมอบ ส่งมอบ ( ล้าน JPY )

1 SEIBU  LKEBUKURO อาคารสูง ญีปุ่่น 1,563.68                   2560 100.00               1,563.68                          มีสญัญา

2 MUROMACHI-3 อาคารสูง ญีปุ่่น 2,175.62                   2560 100.00               2,175.62                          มีสญัญา

3 HAMAMATSUCHO อาคารสูง ญีปุ่่น 101.40                      2560 100.00               101.40                             อยู่ระหวา่งจัดทาํ
4 HIROSHIMA FUTABA อาคารสูง ญีปุ่่น 820.90                      2560 100.00               820.90                             อยู่ระหวา่งจัดทาํ
5 TOSHIMAKU อาคารสูง ญีปุ่่น 301.22                      2560 100.00               301.22                             อยู่ระหวา่งจัดทาํ
6 KANDA อาคารสูง ญีปุ่่น 2,274.50                   2561 100.00               2,274.50                          อยู่ระหวา่งจัดทาํ
7 OH-1 อาคารสูง ญีปุ่่น 4,999.41                   2561 100.00               4,999.41                          อยู่ระหวา่งจัดทาํ
8 TAKESHIBA อาคารสูง ญีปุ่่น 1,297.60                   2561 100.00               1,297.60                          อยู่ระหวา่งจัดทาํ
9 TOSHIMAKU อาคารสูง ญีปุ่่น 298.90                      2561 100.00               298.90                             อยู่ระหวา่งจัดทาํ

มลูค่า (ล้าน JPY ) 13,833.22                        
มลูค่า (ล้านบาท) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30/12/2559   100 Yen = 0.304566 ) 4,213.13                          

งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559  บริษทั  เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  มีงานท่ีรอการส่งมอบ ดงัน้ี 
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ปัจจยัความเส่ียง 
 
 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่น 

 
ผูส่้งออกทั้งหลาย  ไดรั้บผลกระทบจากอตัราการแลกเปล่ียนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ถึงแมว้า่รายไดส่้วนใหญ่

ของบริษทัจะเป็นสกุลเงินเยน  แต่บริษทัก็ยงัไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งน้อยจากการเปล่ียนแปลงเของอตัราแลกเปล่ียน 
เน่ืองจากวตัถุดิบซ่ึงมีมูลค่าเกือบ 45%  ของขอ้มูลการผลิต มีการซ้ือขายเป็นสกุลเงินเดียวกนั ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียง
โดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามความผนัผวนของสกุลเงินไทยและญ่ีปุ่นในปี 2559 ก็เป็นผลมาจาก จาํนวนของการสูญเสีย
ท่ีมากข้ึนจากการแลกเปล่ียน ความเคล่ือนไหว “QE’’ ทัว่โลกในปัจจุบนัทาํใหเ้กิดความกดดนัรัฐบาลใหด้าํเนินมาตรการท่ี
คลา้ยคลึงกนั  แต่รัฐบาลของเรากย็งัไม่ไดมี้มาตราการร่วมดงักล่าว เราเพียงแต่คาดหวงัวา่ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานของเรา 

 
ความเส่ียงจากราคานํา้มนั 

 
ในปี 2559 ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลกนั้นยงัมีความมัน่คงในส่วนของรอบปีบญัชี ซ่ึงเป็นผลดีต่อค่าขนส่ง

ในภาคต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัผูส่้งออก ราคานํ้ามนัท่ีตํ่าลงมีผลทาํใหค้่าขนส่งลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงค่าขนส่งคิดเป็น 
10%  ถึง 15% ของค่าใชจ่้ายตน้ทุนทั้งหมดของเรา เราคาดหวงัวา่ราคานํ้ามนัจะยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ืองใน ปี 2560 

 
ความเส่ียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มอีทิธิพลในการกาํหนดนโยบายบริหารจัดการ 

 

เม่ือส้ินปี 2559 กลุ่มของ ดร.ไนยวน ชิ ไดล้ดบทบาทหนา้ท่ีในการบริหารบริษทั โดยดร.ไนยวน ชิไดล้าออก
จากตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร การจดัการคร้ังใหม่จะเป็นไปตามท่ีคาดหวงัในระหวา่งวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 
ความเส่ียงทีข่ึน้อยู่กบัลูกค้ารายใหญ่บางบริษัท 

 

บริษทัประกอบธุรกิจโครงสร้างเหล็ก และส่งมอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ตามคุณลกัษณะเฉพาะท่ี
กาํหนดโดยแต่ละโครงการ ลูกคา้รายใหญ่ของเรา คือ Kajima Corporation, Shimizu Corporation, Takenaka Corporation 
และ Obayashi Corporation, ซ่ึงเป็นส่ีบริษทัก่อสร้าง และเป็นบริษทัผูน้าํเก่ียวกบัการก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  
และรายไดม้ากกว่า 75% ของปี 2559 ไดรั้บมาจากบริษทัฯ ดงักล่าวเหล่าน้ี ดงันั้นการสูญเสียลูกคา้รายใหญ่ จะสร้าง
ผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษทั อยา่งไรกต็ามบริษทัไดป้ระกาศแผนการขยายเขา้สู่ตลาดอ่ืน เพ่ือลดความเส่ียง
น้ี และมีการดาํเนินการเตรียมงานบางอยา่งในระหวา่งปี 2559 และจะดาํเนินการต่อเน่ืองในปี 2560 
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ความเส่ียงเกีย่วกบัการจัดหาวตัถุดบิ 

 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการสร้างโครงสร้างเหลก็คือ เหลก็กรีดร้อนพิเศษจาก บริษทั JFE Steel Corporation ซ่ึง
เป็นบริษทัรายใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นอนัดบัสอง สําหรับผูค้า้หลกั โดยมีมูลค่าของการนาํเขา้ประมาณ 75% ของราคา
วตัถุดิบทั้งหมดจากบริษทัน้ี การบรรลุเป้าหมายของนโยบายบริษทัในการข้ึนอยู่กบับริษทัจดัหาวตัถุดิบเพียงบริษทัเดียว 
เป็นไปไดโ้ดยทางจัดหาแผ่นเหล็กท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และมีคุณภาพคลา้ยกนัจาก SHINNITTETSU SUMIKIN  
Corporation ในประเทศญ่ีปุ่น  และ POSCO Corporation ในประเทศเกาหลี ทั้งน้ีบริษทั ยงัไดเ้ร่ิมจดัซ้ือวตัถุดิบจากโรงงาน
จีนโดยผา่นโรงงานของเราในประเทศจีน  โดยในปี 2559 บริษทัไดรั้บความสาํเร็จในการใชว้ตัถุดิบจากประเทศจีน ถึงแมว้า่
เหลก็จากประเทศจีนจะราคาสูงกวา่ เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนัสูงกวา่ปีก่อน บริษทักย็งัคาดวา่การใชว้ตัถุดิบจาก
ประเทศจีนอาจจะทาํใหเ้ราไดเ้ปรียบคู่แข่งต่าง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่นในปีน้ีได ้   อยา่งไรก็ดี การรวมบริษทัใหญ่ ๆ ทัว่โลกใน
เร็ว ๆ น้ี ไดท้าํให้เกิดขอ้ตกลงระหว่างผูผ้ลิตเหล็กท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงอาจจะนําไปสู่ราคาท่ีแพงข้ึน ซ่ึงจะเป็นเร่ืองท่ี
หลีกเล่ียงไม่ไดส้าํหรับบริษทัโครงสร้างเหลก็ ในการซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีเพียงพอและราคาท่ีเหมาะสม 

 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัแนวโน้มของเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมการก่อสร้งในประเทศญี่ปุ่น 

 
ธุรกิจของบริษทั คือการผลิตโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่สาํหรับอาคารสูง 90% บริษทัส่งออกใหผู้รั้บเหมา

ใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น จากเหตุการณ์ภยัพิบติัในเศรษฐกิจโลกไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงให้กบัธุรกิจการก่อสร้าง และผู ้
ก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่นอย่างไม่มีขอ้ยกเวน้ ผลกระทบเช่นเกิดการล่าช้าและการยกเลิกกลายเป็นเร่ืองปกติ โครงการ
ก่อสร้างนั้นไม่มีความแน่นอนมาก่อน ทั้งน้ีโครงการใหญ่ๆ ในกรุงโตเกียว ก็ล่าชา้เช่นกนั เน่ืองจากแรงงานและวตัถุดิบไม่
เพียงพอ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก โอลิมปิก เกมส์ ปี 2563 จะจดัข้ึนในกรุงโตเกียว, นโยบายของรัฐบาลใหม่ และการลงทุน
ในธุรกิจก่อสร้าง จะมีผลต่อภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างดว้ยเช่นกนั 
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ประเภทลกัษณะทรพัย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาทนุ มูลคา่สุทธิ มูลคา่หลกัประกนั ภาระผูกพนั

( พนับาท ) ( พนับาท ) ทีต่ดิภาระค ํ้าประกนั

(1) ทีดิ่นและส่วนปรบัปรุง เป็นเจ้าของ 145,677                    142,198                    95,750                      มี

(2) อาคารและส่ิงปลูกสรา้ง เป็นเจ้าของ 566,577                    258,853                    127,276                    มี

(3) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 656,101                    218,633                    10,227                      มี

(4) เคร่ืองใชส้าํนักงาน เคร่ืองตกแตง่ และยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 99,693                      51,816                      -                            ไม่มี

(5) สินทรพัย์ระหวา่งกอ่สรา้ง เป็นเจ้าของ 105,947                    105,947                    -                            ไม่มี

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,573,995                 777,447                    233,253                    

ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดทรัพยสิ์น
มูลค่าทางบญัชี ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหม่ จาํนวน 3 ชั้น 
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โครงสร้างผูถื้อหุ้นและการจดัการ 
 

1. หลกัทรัพย์ของบริษัท 

    ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คือ 
 

 ทุนจดทะเบียน  จาํนวน  500,000,000  บาท  (ชาํระเตม็จาํนวน) 
แบ่งเป็นหุน้สามญั  จาํนวน  500,000,000  หุน้  
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ                  1.00  บาท  
 

2. โครงการซ้ือหุ้นคืนของบริษัท 
     เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนเพื่อการบริหารทาง
การเงิน มีการอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนของบริษทั เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                         - วงเงินสูงสุดท่ีใชใ้นการซ้ือหุน้คืน 500 ลา้นบาท 
                         - จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืน 50,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 10 
                           ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
                         - วิธีการซ้ือหุน้คืน โดยการซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืน ตั้งแต่วนัท่ี  
                           12 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 11 เมษายน 2559  
 

โดยโครงการดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษายน 2559 ซ่ึงบริษทัไดท้าํการซ้ือหุน้รวมแลว้จาํนวน 
27,000,000 หุน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 5.40 ของทุนจุดทะเบียน รวมแลว้เป็นเงินจาํนวน  288,192,160.00 บาท 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษี
และสํารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจกาํหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดย
ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การ
ขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั โดยในส่วนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในแต่ละปี 
 
 

ทั้งน้ีในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2551-2559  ตามรายละเอียดดา้นล่าง 
 

 
**รวมเงินปันผลท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ปี 2560 ใหมี้การจ่ายเพ่ิม 0.48 บาท/หุน้                                                               

สาํหรับผลประกอบการ ปี 2559 โดยจะจ่ายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีพุทธศักราช กาํไรสุทธิ เงนิปันผล % 

งบเฉพาะกจิการ  
(ล้านบาท) 

( บาท ) กาํไรสุทธิ 

2551 349.47 0.30 42.92 

2552 586.80 0.60 51.12 

2553 797.36 0.80 50.17 

2554 490.08 0.50 51.02 

2555 170.40 0.18 52.82 

2556 354.18 0.20 28.25 

2557 123.34 0.20 81.08 

2558 654.41    0.70 51.92 

2559 1,163.64    1.36** 55.28 
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สดัส่วนการถือ

(ร้อยละ)

1 บริษัท ไทยเอน็วดีอีาร์ จํากดั 69,268,949.00         13.85                  

2 นาย สุรชยั รติทอง 34,600,000.00         6.92                    

กลุ่มของนายสุรชยั 19,547,700.00         3.91                    

รวม 54,147,700.00         10.83                  

3 นาย ฮากชินิ ทนัวานี 33,500,000.00         6.70                    

กลุ่มของนายฮารกชินิ 1,920,000.00           0.38                    

รวม 35,420,000.00         7.08                    

4 บริษัท เอม็.ซ.ีเอส.สตีล จํากดั (มหาชน) 27,000,000.00         5.40                    

5 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 23,201,900.00         4.64                    

6 NORBAX, INC. 10,551,100.00         2.11                    

7 นาย พรชยั รัตนนนทชยัสุข 10,009,900.00         2.00                    

8 นาย ไน ยวน ชิ 10,000,000.00         2.00                    

9 นาย สุนทร ด่านเฉลมินนท์ 9,550,000.00           1.91                    

10 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 7,225,400.00           1.45                    

11 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 6,760,213.00           1.35                    

12 ผู้ถือหุน้อ ืน่ๆ 236,864,838.00        47.37                  

500,000,000.00    100.00               

รายชื่อ จาํนวนหุ้น

รวมทัง้ส้ิน

4. ผู้ถือหุ้น   
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 30  ธนัวาคม 2559 
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โครงสร้างการจดัการ 
 

โครงสร้างการจัดการ  (ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2559) 
 

คณะกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้อาํนวยการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานกุารบริษัท ผู้ช่วยประธานเจ้าท่ีบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองผู้ อํานวยการ
ฝ่ายโครงการ และ IT

รองผู้ อํานวยการ
ฝ่าย QA

รองผู้ อํานวยการ
ฝ่ายประสานงาน

รองผู้ อํานวยการ
ฝ่ายผลิต

รองผู้ อํานวยการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน

ผู้จดัการอาวโุส ผู้จดัการอาวโุส

ผู้จดัการ ผู้จดัการ ผู้จดัการผู้จดัการผู้จดัการ

รองผู้ อํานวยการอาวโุส
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บริษทัมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบดว้ย 
(1) คณะกรรมการบริษทั   
(2) คณะกรรมการบริหาร  
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ  
(4) ผูบ้ริหาร 

 

(1) คณะกรรมการบริษัท 
 

 ณ ส้ินปี 2559  บริษทัมีคณะกรรมการจาํนวน 9 ท่านเป็นผูก้าํหนดแนวนโยบายการดาํเนินงานของบริษทั กบั
มีอาํนาจหนา้ท่ีบริหารจดัการ ควบคุมและติดตามการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและครบถว้นให้กบัผูถื้อหุ้น
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและให้การบริหารมีความโปร่งใสซ่ึงคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการท่านหน่ึงหรือหลาย
ท่าน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนกรรมการได ้  
 

  
 
 
 

 

รายช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

 

ประเภท 
2559 

จาํนวนการประชุม 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 11/11 

2. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 11/11 

3. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10/11 

4. ดร.สมพงษ ์เมธาสถิตยสุ์ข กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 10/11 

5. นายฮารกิชิน  ทนัวานี กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 8/11 

6. ดร.สุรชยั รติทอง 

 

กรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 11/11 

7. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 11/11 

8. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ                  
และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 9/11 

9. พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก 
แต่งตั้ง 22/1/2559 

กรรมการอิสระ            
และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 8/11 
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560  ไดเ้ปล่ียนแปลงอาํนาจการลงนามผกูพนั
บริษทั จาก 
เดมิ  
 ดร.ไนยวน ชิ ในฐานะประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 
นายสมพงษ์  เมธาสถิตยสุ์ข นายไพรัตน์  วิวฒัน์บวรวงษ์ นายพรชยั  พิศาลอนุกูลกิจ กรรมการสองในสามคนน้ีลงนาม
ร่วมกนั  
 
เปลีย่นเป็น 
 นายสมยศ เจียมจิรังกร  ในฐานะประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษทั 
หรือ นายสมพงษ์  เมธาสถิตยสุ์ข และ นายไพรัตน์  วิวฒัน์บวรวงษ์ กรรมการสองคนน้ีลงนามร่วมกนั โดยทาํการ
เปล่ียนแปลงในหนงัสือรับรองของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2560 
 
(2)  คณะกรรมการบริหาร 

 
 ณ ส้ินปี 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 3 ท่าน 
 

ที ่ ช่ือ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. นายไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ รองผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายผลิต กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 3 ท่าน มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผูบ้ริหารสูงสุดของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 

4. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยมุ่งเนน้ในความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทั 
5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัรวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ ประกาศ/คาํสั่งท่ี
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 
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7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
8. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

    8.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
    8.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 
    8.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กบัธุรกิจของบริษทั  
       รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาํสั่งท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 

9. รายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง 
10. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 
(4) ผู้บริหาร 
 

 ณ ส้ินปี 2559 มีจาํนวน  6  ท่าน ประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการผูอ้าํนวยการ, ผูช่้วย
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, รองผูอ้าํนวยการอาวุโส,  รองผูอ้าํนวยการ  รวมทั้งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  โดยมีหนา้ท่ี
เป็นผูบ้ริหารดาํเนินกิจการของบริษทั ตามสายงานท่ีรับผดิชอบ   
 

 
 
โดยตั้งแต่วนัท่ี 2  มกราคม 2560 นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดิม จะมาทาํหนา้ท่ี ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และทางบริษทั จะสรรหาประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่านใหม่มาทาํหนา้ท่ีแทน 
 
(5) เลขานุการบริษัท 

ณ ปัจจุบนัมีนางสาว กญัชลิกา  แสงปริญญา ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทัฯ 
 
 
 
 
 

ลาํดบัที่ ช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. ดร. ไนยวน ชิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ 

3. Mr. Tsuneo Kakuta ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ รองผูอ้าํนวยอาวโุสการฝ่ายผลิต 

5. Mr. Hiroki Ijiri รองผูอ้าํนวยการฝ่ายประสานงานและคุณภาพ 

6. นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
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จาํนวนพนักงาน  
 

ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีพนกังาน  (ไม่รวมผูบ้ริหาร)  แบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 
 

สายงานหลกั จาํนวนพนักงาน (คน) 

2559 

พนักงานฝ่ายผลติและประกนัคุณภาพ 394 

พนักงานพม่า 72 

พนักงานส่วนสํานักงาน 148 

รวมทั้งส้ิน 614 
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การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัเร่ือง การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คลอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูล วนั เวลาสถานท่ี และวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหนา้ผ่าน 

Website ของบริษทัก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ

ตามมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัรวมทั้งมีเอกสารแนบวาระการประชุม  โดย

บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของ

บริษทั เป็นผูจ้ ัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผูถื้อหุ้นทุกราย เป็นการ

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั และกรณีท่ีวาระพิเศษท่ีตอ้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา จะมีการส่ง

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัโดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น ประกอบดว้ย 

 วาระพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล มีการแจง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราเงิน

ปันผลท่ีเสนอจ่าย และสัดส่วนของเงินปันผล กรณีท่ีไดรั้บสิทธิทางภาษีของ BOI 

 วาระพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการ มีการระบุช่ือ นามสกุล อายุ  จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ                   

วฒิุการศึกษา  หลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประวติัการทาํงาน จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ สัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุม

ในปีท่ีผ่านมา  และขอ้พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา รวมทั้งค่าตอบแทนของ

กรรมการท่ีขออนุมติั 

 วาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีการระบุช่ือผูส้อบญัชี บริษทัท่ีสังกดั  เลขท่ีใบอนุญาต 

จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั รวมทั้งความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี โดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

2) บริษทัจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีมีการเดินทางสะดวก 

โดยกาํหนดวนัประชุมเป็นวนัธรรมดาท่ีไม่ตรงกบัวนัหยุดยาว และเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเพื่อ

เขา้ประชุมก่อนเวลาการประชุมล่วงหนา้ก่อนเร่ิมประชุมอยา่งนอ้ย 1.30 ชัว่โมงโดยสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมา

หลงัจากปิดการลงทะเบียนแลว้ทางบริษทัเปิดโอกาสให้สามารถเขา้ไปร่วมสังเกตการการประชุมได ้   

โดยสถานท่ีจดัประชุม อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีการเดินทางค่อนขา้งสะดวก โดยผูถื้อหุน้สามารถเดินทางผา่นระบบ

ขนส่งมวลชนสาธารณะ  ซ่ึงหากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมทางบริษทัจดัใหมี้หนงัสือ

มอบฉันทะ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และกาํหนดให้มีกรรมการ

อิสระหรือกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
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2. การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัจดัให้มีการนาํเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยนาํระบบ Barcode มาช่วยในการ

ลงทะเบียน โดยสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดน้าํเอกสารลงทะเบียนท่ีเป็น Barcode มา ทางบริษทัจดัให้มี

เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน โดยใชร้หัสบตัรประชาชน หรือ ช่ือ-นามสกุลของผูถื้อหุ้น  และในส่วนของการ

นบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาํหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มีการรวบรามคะแนนเสียงผา่น

ระบบ Barcode เช่นกนั ดงันั้นทาํให้การลงทะเบียน หรือการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และแม่นยาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2559  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 คณะกรรมกรรมการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่านและกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน รวมกรรมการทั้งหมดจาํนวน 9 ท่าน ซ่ึงถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ

บริษทัเขา้ร่วมประชุม อีกทั้งบริษทัยงัใหผู้บ้ริหารระดบัสูงซ่ึงประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการอาวโุส ,รอง

ผูอ้าํนวยการสายงานต่าง ๆ, ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และการเงิน,ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน,ผูจ้ดัการฝ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ,  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ,  ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก  และนิติกรของบริษทั เขา้ร่วม

ประชุมในวนัดงักล่าว โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถาม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม

ได ้โดยในวาระอ่ืน ๆ ทางบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร 

โดยรายละเอียดของคาํถามและคาํตอบบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจดั

ให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียง แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้ง

กรรมการซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้แต่งตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้ งลงคะแนนเก่ียวกับ

ค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ 
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3) ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียง 

แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้ต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

รวมทั้งลงคะแนนเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ 

 

3. การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

1) ก่อนเร่ิมการประชุมทางบริษทัไดมี้การอธิบายวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ และมีการบนัทึกลงใน

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นถึงขั้นตอนการลงคะแนน ประเด็นคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบนัทึกรายช่ือ

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงมีการนาํส่งมติการประชุมผูถื้อหุน้ในวนัรุ่งข้ึนผา่นระบบการรายงานของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยรายงาน

การประชุมฉบบัสมบูรณ์ไดมี้การเปิดเผยไวบ้น website ของบริษทั 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 
บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัเพ่ือปกป้องสิทธิข้ึนพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ทุก
ราย ดงัน้ี 
 

1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่ผา่นทาง website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ จดัทาํทั้งฉบบัภาษาองักฤษ และภาษาไทย 
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2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

 บริษทัไดห้ลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 1 เดือนเพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรม

และความโปร่งใส  

 โดยสาํหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการ

เป็นรายคน 

 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงกาํหนดการเกบ็รักษาและ

ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยใหก้รรมการผูบ้ริหารของบริษทัทุกคนในองคก์รถือปฏิบติัหา้มมิให้

กรรมการผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัทุกคนซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อนมีการประกาศต่อ

สาธารณชนก่อน 1 เดือนและกาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 

 

4. การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

 ในการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการท่านใด คณะกรรมการมีขอ้กาํหนดใหก้รรมการรายงานการ

มีส่วนไดเ้สียอยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รวมทั้งงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

 
5. การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

 บริษทัเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น

รายงานประจาํปี ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน ซ่ึงรายงานดงักล่าวผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

ตรวสอบ วา่มีความสมเหตุสมผล 

 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี คู่แข่ง เป็นตน้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
เจา้หน้ี : ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
ลกูคา้ : เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลกูคา้ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลบัของลกูคา้ 

และมีระบบในการรับขอ้ร้องเรียนของลกูคา้เพ่ือรีบดาํเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมและ
โดยเร็วท่ีสุด 
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คู่แข่ง : ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอุตสาหกรรมหรือผูก้าํกบัดูแลจากทางการกาํหนด                
รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั   

สังคม : มีความรับผดิชอบต่อสังคมโดยดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ และให ้      
การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก้ือกลูและสร้างสรรคต่์อสังคมตามความเหมาะสม 

 
โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 
 การกาํหนดขอบเขตในการดูแลลูกคา้ โดยกาํหนดการตั้งวงเงินสาํรองสาํหรับช้ินงานในช่วงอายขุองสินคา้หลงั

การส่งมอบเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี เพ่ือใหล้กูคา้ไดม้ัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ของบริษทั 

 บริษทัมีขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้หรือผูรั้บเหมา ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  การดาํเนินการ มีการจดัทาํอยา่งเป็นระบบ ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ การประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชน บริษทัไดรั้บการอนุมติั มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 เม่ือเดือนมกราคมปี 2558 ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่

ระบบการผลิตของบริษทัไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปฏิบติักบัพนกังานและลกูจา้งอยา่งเป็นธรรม   

 

 ในทุกปีบริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกท่านมีการพฒันาความรู้ดา้นต่างๆ โดยในปี 2559 มีการ

สนบัสนุนงบประมาณอบรมทั้งส้ินประมาณ 7,096,111 ลา้นบาท เพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บการ

อบรมอยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็นการอบรมของพนกังานฝ่ายผลิต และฝ่ายสาํนกังานดงัน้ี 
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 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยั โดยจดัอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีจาํเป็นใหก้บั

พนกังานทุกคนท่ีทาํงานกบับริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้ ถุงมือ แว่นตา และอ่ืน ๆ รวมถึงการ

สร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี  โดยจดัใหมี้สนามกีฬา หอ้งออกกาํลงักาย  รวมทั้งสนบัสนุนเร่ือง

งบประมาณเก่ียวกบัการออกกาํลงักายใหก้บัพนกังาน  เช่น การมีส่วนร่วมสนบัสนุนงบประมาณทีม

ฟุตบอลของพนกังาน  โดยในทุกปีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การแข่งขนักีฬาประจาํปี เพ่ือใหพ้นกังานไดมี้ส่วน

ร่วมและเสริมสร้างความสามคัคีระหว่างพนกังานในบริษทั  
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เ พ่ือเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มขีด

ความสามารถใน   การแข่งขนัของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผูถื้อหุ้น และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงได้กาํหนด
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

(1)  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(2) คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเส่ียง

ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 

(3) การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย 

(4) มีการกาํหนดจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบติั  พร้อมจัดทาํคู่มือการ
ปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual)  

นอกจากน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดทุกประการ ภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัของบริษทัเขา้ 
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรายงานการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปีและแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดน้าํเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ตามลาํดบั 
 

 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ใหก้บัผูถื้อ
หุ้น ทุกราย บริษทัยงัคงให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปให้
เป็นไป ตามมาตรฐานและกฏเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ทั้งโดยผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถือ website ของ
บริษทั www.mcssteel.com อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัติดต่อได้
หลายช่องทางดงัน้ี 

(1) ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) มายงั  info@mcssteel.co.th   
(2) โทรเขา้มาสอบถามท่ีเบอร์โทรศพัทข์องบริษทั 035-372961-6  ต่อ 113 ติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

(Investor Relations)   โดยบริษทัไดม้อบหมายให้ นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา  ทาํหนา้ท่ี
ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป        

 
โดยในปี 2559  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน / สมาคม / บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพย ์

สามารถเขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัได้ตามความเหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีว่า ขอ้มูลท่ีให้เป็นขอ้มูลท่ีได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะแลว้ โดยในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหบ้ริษทัต่าง ๆ เขา้เยีย่มชมโรงงานดงัน้ี 
 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2559 พบส่ือมวลชนและนกัวิเคราะห์ท่ีโรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 
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 วนัท่ี 5,12,26 กรกฎาคม และ 2,9 สิงหาคม 2559 บริษทั Thai Obayashi Corp.,Ltd  เขา้เยีย่มชมโรงงาน จาํนวน  
250 ท่าน โดยแบ่งเป็น 5 คร้ัง ๆ ละ 50 ท่าน   เพ่ือดูขั้นตอนการผลิตของกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17 สิงหาคม 2559 สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย     พาคณะครูอาจารยเ์ขา้เยีย่มชมโรงงานจาํนวน 
26 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 จดักิจกรรม Opportunity Day ท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกบัผลประกอบการ 
ในไตรมาส 3/2559 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสท่ีกองทุนต่างประเทศต่าง ๆ เขา้พบผูบ้ริหาร มากกวา่ 10 คร้ัง 
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

 ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน ์

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาํเนิน
ธุรกิจ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยทุธ์  เป้าหมาย ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการไปตามท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตาม
หลกัการขอ้พงึปฏิบติัท่ีดี    

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน การประเมินและการบริหารงานท่ีรัดกุมต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งสมํ่าเสมอ   
 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาใหมี้การกาํหนดและแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารโดยกาํหนดระดบัอาํนาจการดาํเนินการอยา่งชดัเจน รวมทั้งส่ือสารบทบาทหนา้ท่ีและ                
ความรับผดิชอบดงักล่าวต่อกรรมการและพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทางการ และใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดย
บริษทัจะมีการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวเป็นประจาํรวมถึงมีการกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย  

 
 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัมีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นต่างๆ รวม  9  ท่าน 
โดยเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ 3 ท่าน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และ กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 
ทั้งน้ีทั้ง  3  ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดไว ้เพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในดา้นต่างๆของบริษทั 
ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม เป็นประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 
 
 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทั (ดร.ไนยวน ชิ ) ณ.ส้ินปี 2559 ถือหุน้ร้อยละ  2 %  ของหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด 
โดยประธานกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2560  บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงอาํนาจการลงนามของบริษทัโดยเม่ือวนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2559 ดร.ไนยวน ชิ ลาออกจากตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ
ทาํใหท่้านไม่มีอาํนาจลงนามผกูพนัของบริษทัอีก  โดย ณ ปัจจุบนั อาํนาจการลงนามของบริษทัไดแ้ก่  
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นายสมยศ เจียมจิรังกร   ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ                         
นายสมพงษ ์ เมธาสถิตยสุ์ข และ นายไพรัตน ์ วิวฒันบ์วรวงษ ์กรรมการสองคนน้ีลงนามร่วมกนั 
 
 

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
  

กรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีการกาํหนด 
ค่าตอบแทนจะจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนั โดยค่าตอบแทนท่ีกาํหนดข้ึนมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหาร
แต่ละท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั  
 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 กรรมการ 

                        รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2559 ซ่ึงประกอบดว้ยประชุมกรรมการ  11 คร้ัง,  ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5 คร้ัง 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2558 2559 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ 650,000 902,500 

2. ดร.สมพงษ ์เมธาสถิตยสุ์ข กรรมการ 530,000 710,000 

3. นายพรชยั พศิาลอนุกลูกิจ กรรมการ 510,000 680,000 

4. นายไพรัตน ์วิวฒันบ์วรวงษ ์ กรรมการ 510,000 695,000 

5. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

655,000 932,500 

6.นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 550,000 785,000 

7. นายฮารกิชิน  ทนัวานี กรรมการ 520,000 665,000 

8. พล.ต.อ.วชัรพล  ประสารราชกิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 560,000 - 

9. ดร.สุรชยั รติทอง กรรมการ 440,000 710,000 

10. นางศจีรัตน ์เมธีสุวภาพ กรรมการอิสระ 80,000 - 

11. พลเอกฐิติวจัน ์กาํลงัเอก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 660,000 
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หมายเหตุ 
 

1. นางศจีรัตน ์เมธีสุวภาพ ลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 
2. ดร.สุรชยั รติทอง ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 
3. พล.ต.อ.วชัรพล  ประสารราชกิจ ลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 มีผล 1 ธนัวาคม 2558 
4. พลเอกฐิติวจัน์ กาํลังเอก ได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในวนัท่ี                        

22 มกราคม 2559 
 

 ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอปีละ  4  คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังทาง 

ฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมขอ้มูลและรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม 
ประธานใน ท่ีประชุมไดใ้หเ้วลากบักรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อยา่งรอบคอบ รวมถึงการใหแ้สดงความคิดเห็นได้
อยา่งเต็มท่ี และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรอง 
เพือ่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ซ่ึงในปี  2559  ท่ีผา่นมามีการประชุมทั้งหมด  11  คร้ัง   

 
 คณะอนุกรรมการ 

บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คล่องตวัในการดาํเนินงาน โดยในปี  2559  มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน  5  คร้ัง และในปัจจุบนัมี
นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตราวจสอบ 

 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน ปี 

2559 

จาํนวนราย รวมทั้งส้ิน 

เงนิเดือนและโบนัส 6 45,717,925.16 

เงนิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ + อ่ืนๆ 6 1,504,500.00 
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6. ระบบการควบคุมภายใน  
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนโดยหน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงาน 

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในดา้น
งานบริหารหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน, การประเมินความเส่ียง, การกาํกบัดูแลกิจการ และเป็นท่ีปรึกษาเพื่อสนบัสนุนใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจ  แผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของหน่วยงานไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมท่ีสาํคญั (Key 
Control Points) และเนน้ใหมี้การควบคุมเชิงป้องกนั  รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตตามนโยบายการใหข้อ้มูลการ
กระทาํผดิและการทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy) 

 โดยหน่วยงานดงักล่าวมีบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 

1. ในบทบาทของท่ีปรึกษา จดัใหมี้การประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองโดย
ไดส้นบัสนุนดา้นการเป็นท่ีปรึกษา, การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และการนาํเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใช้ในการประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีการพฒันาการควบคุมท่ีดีและมีระบบการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(CSA Validation) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนการดาํเนินงานไดใ้ชก้ารควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอย่าง
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้บริษทับรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีกาํหนด  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมิน
คุณภาพการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นประจาํทุกปี และมีการประเมินโดยองคก์รอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหบ้รรลุผล และเป็นท่ีปรึกษาเพื่อใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการควบคุม
ภายใน ตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, ดา้นการบริหารความเส่ียง,ดา้นจริยธรรมธุรกิจ, ดา้น
ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

3. ยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบตัร
ของหน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าการปฏิบติังานมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความ
เส่ียงท่ีดี ระบบการกาํกบัดูแลท่ีดี  สามารถเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพฒันาองคก์รสู่ความย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  ใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กดา้น (Integrated  

Audit) เช่น  ดา้นระบบธุรกิจ,ดา้นระบบสารสนเทศ และดา้นระบบวิศวกรรม  โดยมุ่งเนน้พฒันาเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายในใหเ้ป็นมืออาชีพ  และส่งเสริมใหมี้วุฒิบตัร IACP (Internal Audit Certificate Program),CPIAT (Certified 
Professional Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor)  และ CFE (Certified Fraud Examiners) 
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โดยในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 

1)  กาํหนดระบบงานของทั้งหมดบริษทั ( Audit Universe ) 
2)  กาํหนดประเภทความเส่ียงของระบบงานต่าง ๆ (Risk ) รวมทั้งกาํหนดกรอบบริหาร 

 ความเส่ียง 
3)  การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ระบบการจ่ายค่าแรงของพนกังาน 
 ระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
 บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั  (มหาชน ) ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม  2548 และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจของบริษทัควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยบริษทัฯ ไดมี้แนวปฏิบติั
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายดา้น   สาํหรับปี 2559 ท่ีผา่นมาบริษทัไดด้าํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ความรับผดิชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 
 
ด้านการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชนต์่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไม่วา่จะภายในบริษทั หรือภายนอก 
บริษทั ตามรายละเอียดรายงานในหวัขอ้ การกาํกบัดูแลกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) พนักงานและลูกจ้าง พนกังานของทางบริษทัฯและผูท่ี้มาติดต่อไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ข้ึนอยู่กบั

ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมไปถึงเงินรางวลัประจาํปีดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานของ

ทางบริษทั, ระยะเวลาและการปฏิบติังานของพนกังาน  

2) ลูกค้า ก่อนการส่งออกสินคา้ ทางบริษทัจะให้ลูกคา้ตรวจสอบสินคา้อย่างละเอียดก่อนทุกคร้ัง เพื่อเป็น

การรับประกนัและยอมรับระดบัของคุณภาพสินคา้ สินคา้ทั้งหมดจะมีการรับประกนัในระยะเวลา 2 ปี

หลงัจากการส่งมอบ 

3) คู่แข่ง ทางบริษทั มีนโยบายราคาตลาดท่ีไม่ยติุธรรมกบัระดบัความสามารถ ดงันั้นเราจึงไม่เคยท่ีจะไดรั้บ

ผลประโยชนม์ากกวา่คู่แข่ง 

4) ชุมชนและสังคม บริษทัมีระบบจัดการส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ิน และเป็นเวลานานท่ีไม่มีการ

ร้องเรียนจากชุมชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรา 
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5) ผู้ถือหุ้น  บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 50 ของกาํไรของบริษทัฯ โดย

สําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2559  คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นจ่ายเงินปันผลในอตัรา  1.36  บาท ต่อหุ้น (รวมเงินปันผลจะขอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560

อนุมติัจ่ายเพ่ิม จาํนวน 0.48 บาทต่อหุน้ ) คิดเป็นร้อยละ 55.28 ของกาํไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)  ทั้งน้ี

ในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปทั้งส้ิน 0.88 บาทต่อหุน้  

 

 
ผลการดาํเนินงาน วนัท่ีจ่าย 

BOI NON BOI รวม 

 บาท : หุน้ บาท : หุน้ บาท : หุน้ 

ปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี  1 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 59) 9 ก.ย. 59 0.33 0.11 0.44 

ปันผลระหวา่งกาล คร้ังท่ี  2 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 59) 13 ธ.ค. 59 0.26 0.18 0.44 

รวม 0.59 0.29 0.88 

 

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 
บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและคาํนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 

1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุความพิการ โดยพนกังานของบริษทั ณ ปัจจุบนั

ประกอบดว้ยพนกังานทั้งส้ิน 626 คน โดยตั้งแต่ปี 2557 บริษทัไดเ้ร่ิมมีการจา้งแรงงานชาวพม่า          

และ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีแรงงานต่างชาติ ประกอบไปดว้ย 

 

สัญชาติ คน 

พม่า 70 

ญ่ีปุ่น 12 

จีน 1 

มาเลเซีย 1 

รวม 84 

 

บริษทัคาํนึงสิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกเช้ือชาติ รวมถึงพนกังานท่ีมีความพิการ โดยใหส้วสัดิการท่ี

เท่าเทียมกนั โดยเม่ือส้ินปี 2559 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานท่ีมีความพิการเขา้มาร่วมงานกบับริษทั 

โดยมีจาํนวนทั้งส้ิน 7 คน โดยบริษทัให้สิทธิในเร่ืองของค่าตอบแทนเท่ากบัพนักงานปกติไม่แยก

สญัชาติ เช้ือชาติ ทุกคนจะไดรั้บสวสัดิการการทาํงานท่ีเท่าเทียมกนั  
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2) ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม โดยบริษทัมีนโยบายการทาํงานโดยใหผ้ลตอบแทนการทาํงานของ

พนกังานจากปริมาณงานท่ีทาํและคุณภาพของงานโดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานเลือกระดบัค่าตอบแทนท่ี

พนกังานตอ้งการทั้งในส่วนของฝ่ายผลิต และในส่วนของพนกังานสาํนกังาน  รวมถึงบริษทัไดป้รับปรุง

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน เพื่อให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีเปิดโอกาสใหโ้ยกยา้ยตาํแหน่ง และ

พฒันาศกัยภาพการทาํงานฝึกฝนและเพิ่มพูนทกัษะการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ  รวมถึงสามารถขอ

ปรับเปล่ียนตาํแหน่งเพือ่ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

3) สนบัสนุนการศึกษาของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง นโยบายหลกัของบริษทัคือพนกังานทุกคนจะตอ้งมีการ

อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นประจาํทุกปี  เพื่อใหพ้นกังานไดมี้การพฒันาความรู้ ความสามารถอยูเ่สมอ 

ดังคาํขวญัของบริษทั คือ ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีการอบรมของ

พนกังาน จาํนวนมากกวา่ 50 หลกัสูตรทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีพนกังานเขา้อบรม 

ซ่ึงคิดเป็นมากกว่า 50% ของพนกังานทั้งหมดของบริษทั รวมทั้งบริษทัยงัใหค้วามสําคญัไม่เพียงแต่

พนกังานของบริษทัเท่านั้น โดยบริษทัยงัเลง็เห็นความสาํคญัของการศึกษาของบุตรพนกังาน และไดเ้ร่ิม

มีการใหทุ้นการศึกษากบับุตรของพนกังานตั้งแต่ปี 2556  โดยในปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมใหทุ้นเรียนดี กบั

บุตรพนกังานท่ีมีผลการเรียนดีเป็นปีแรก โดยไดม้อบทุนการศึกษาจาํนวน 186 ทุน โดยตั้งแต่ปี 2556 

บริษทัไดส้นบัสนุนเร่ืองทุนการศึกษา ตามรายละเอียดดา้นล่างน้ี 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

4) จดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวสัดิการของบริษทั เพื่อเป็นตวัแทนของพนกังาน โดยผา่นคดัเลือก

จากพนกังานทุกคนในบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบนั

จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  โดยคณะกรรมการสวสัดิการมีหนา้ท่ี รับคาํร้อง

ทุกขข์องพนกังานท่ีตอ้งการร้องทุกขห์ากคิดว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน รวมทั้งจดัตั้ง

กองทุนสวสัดิการของบริษทั เพื่อส่งเสริมให้พนกังานไดอ้อมเงิน โดยเร่ิมก่อตั้งตั้ งแต่ปี 2544 โดย          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีพนกังานเป็นสมาชิกทั้งส้ิน 536 คน 
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5) จดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น 

 ด้านท่ีพักอาศัย โดยจัดให้มีหอพักสําหรับพนักงานและครอบครัว โดยณ ส้ินปี 2559 มี

พนกังานของบริษทัจาํนวน 407 คน และครอบครัวของพนกังานอีกจาํนวน 350 คน รวม

ทั้งส้ิน  757 คน อาศยัอยูท่ี่หอพกั และตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังาน

ทางดา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยบริษทัทานะกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ได้

ก่อสร้างบา้นเพ่ือขายเป็นสวสัดิการให้กบัพนักงานในราคาถูก โดยสําหรับเฟสแรกได้เร่ิม

ตั้งแต่ปี 2558  ไดเ้ปิดจาํหน่ายจาํนวน 41 หลงั และพนกังานไดย้า้ยเขา้อยู่แลว้ทั้งหมดในปี 

2559  และในปี 2559  ไดเ้ร่ิมก่อสร้างเฟส 2  เพิม่อีกจาํนวน 56  หลงั โดยคาดว่าพนกังานจะ 

ยา้ยเขา้อยู่ไดภ้ายในเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงรวมบา้นพกัท่ีสร้างขายให้กบัพนักงานเพ่ือเป็น

สวสัดิการทั้งส้ิน 97 หลงั 
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5) จดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น 

 ด้านท่ีพักอาศัย โดยจัดให้มีหอพักสําหรับพนักงานและครอบครัว โดยณ ส้ินปี 2559 มี

พนกังานของบริษทัจาํนวน 407 คน และครอบครัวของพนกังานอีกจาํนวน 350 คน รวม

ทั้งส้ิน  757 คน อาศยัอยูท่ี่หอพกั และตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังาน

ทางดา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยบริษทัทานะกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ได้

ก่อสร้างบา้นเพ่ือขายเป็นสวสัดิการให้กบัพนักงานในราคาถูก โดยสําหรับเฟสแรกได้เร่ิม

ตั้งแต่ปี 2558  ไดเ้ปิดจาํหน่ายจาํนวน 41 หลงั และพนกังานไดย้า้ยเขา้อยู่แลว้ทั้งหมดในปี 

2559  และในปี 2559  ไดเ้ร่ิมก่อสร้างเฟส 2  เพิม่อีกจาํนวน 56  หลงั โดยคาดว่าพนกังานจะ 

ยา้ยเขา้อยู่ไดภ้ายในเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงรวมบา้นพกัท่ีสร้างขายให้กบัพนักงานเพ่ือเป็น

สวสัดิการทั้งส้ิน 97 หลงั 
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 ดา้นสุขภาพ บริษทั เลง็เห็นความสาํคญัของสุขภาพของพนกังานเป็นหลกั โดยพนกังานทุกคน

ก่อนเร่ิมงานจะไดรั้บการตรวจสุขภาพ  และเป็นประจาํทุกปีบริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ

ประจาํปี โดยในปี 2559 จดัใหมี้การตรวจสุขภาพและฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 

11 มิถุนายน 2559 รวมทั้งกรณีท่ีพนกังานเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน บริษทัได้

จัดให้มีประกันภัยสําหรับในส่วนน้ี นอกเหนือจากนั้ นพนักงานทุกท่านยงัสามารถใช้

สวสัดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกบับริษทักรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วยได ้

 

 ด้านกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีการออมเงินไวใ้ช้ในยาม

เกษียณอาย ุหรือออกจากงาน โดยบริษทัจดัใหพ้นกังานไดมี้การสมทบเงินเขา้กองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพกับบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ทหารไทย จาํกัดตั้ งแต่ปี 2548 และบริษทัได้

สมทบเงินอีกจาํนวนหน่ึงให้กบัพนกังาน  โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 มีอตัราการสมทบ

ตั้งแต่ 3% สาํหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานมานอ้ยกว่า 4 ปี และสูงสุดท่ี 10% ของเงินเดือนของ

พนกังานสาํหรับพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกบับริษทัมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  

 

 ดา้นความปลอดภยั  บริษทัเล็งเห็นความสําคญัเร่ืองของความปลอดภยักบัพนกังาน โดยจดั

อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัพื้นฐานในโรงงานใหก้บัพนกังานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหมวก 

รองเทา้เซฟต้ี แวน่ตา  รวมถึงบริษทัไดท้าํประกนัชีวิตท่ีทาํใหก้บัพนกังานทุกท่านตั้งแต่วนัเร่ิม

งานวันแรก เพ่ือให้ความคุม้ครองอุบัติเหตุกับพนักงานไม่ว่าจะขณะปฏิบัติงาน หรือว่า

นอกเหนือจากเวลาปฏิบติังาน  

 

 

 

 

 พื้นท่ีก่อสร้างบา้นเฟสท่ี  2 
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ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า) 
 

1) เพือ่เป็นการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินคา้ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ บริษทัจดัใหมี้การเขา้มาตรวจสอบ

คุณภาพของช้ินงาน ก่อนการส่งมอบ โดยในปี 2559  มีตวัแทนของลูกคา้เขา้มาตรวจสอบช้ินงาน 13  

โครงการ รวมทั้งส้ิน 121 คร้ัง โดยบริษทัจดัใหมี้แบบฟอร์มสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ทุกคร้ังท่ีเขา้

มาซ่ึงผลสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ในปี 2559  เฉล่ียอยูท่ี่ 89.08% ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงมีความ

พึงพอใจของลูกคา้ เฉล่ียอยูท่ี่ 87.38% 

 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
 

1) เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษทัมั้นใจถึงความสอดคลอ้งด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั โดย

บริษทัไดรั้บรองมาตรฐาน OHSAS 18001  ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัเร่ืองการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

โดยจดัใหมี้การตรวจสอบวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นประจาํทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงครอบคลุมทุกพื้นท่ีของ

บริษทัฯ ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า คุณภาพนํ้ าด้ืม / นํ้ าท้ิง ระดบัความร้อนบริเวณการทาํงาน ระดบั

ความเส่ียงเฉล่ีย ระดับความเขม้ของแสงสว่างในบริเวณการทาํงานทั้งในเวลากลางวนั และกลางคืน 

เป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจว่าระบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไม่เป็นอนัตรายต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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2) บริษทัมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุมและผลกัดนัการดาํเนินงานตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั โดยในปี 2559 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (คปอ.) 

ตามประกาศของ HU 022/59 โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2559 – 19 ตุลาคม 

2560  ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะทาํงานจาํนวน  17  ท่าน ท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีผา่นการอบรม

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงคณะทาํงานน้ีจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพื่อพิจารณา

นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้าน

ความปลอดภัยในการทาํงานของสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภยัของลูกจ้าง  ผูรั้บเหมา และ

บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานประกอบการ 

 

3) บริษทัได้มีการดาํเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ (Health Risk 

Assessment : HRA) เป็นประจาํทุกปี สาํหรับพนกังานท่ีมีอายงุานมากกว่า 1 ปี โดยในปี 2559  บริษทั 

จดัให้มีการตรวจสุขภาพของพนกังานประจาํปี เม่ือวนัท่ี  11 มิถุนายน 2559   เพื่อให้ทราบถึงระดบั

ความเส่ียงต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานมัน่ใจว่าผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการดูแล

จดัการดา้นความเส่ียงต่อสุขภาพโดยไดรั้บการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง เช่น การตรวจหาสารตะกัว่

ในเลือด ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ สภาพการทาํงานของปอด การตรวจหาแมงกานีส และการ

ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ 
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ด้านการมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัเร่ืองระบบการจดัการพลงังานในองคก์ร เพื่อให้เกิดการอนุรักษพ์ลงังานอย่างต่อเน่ืองซ่ึง
ถือว่ามีความสาํคญัต่อชุมชนและสังคม โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดป้ระกาศนโยบายอนุรักษพ์ลงังานอย่างเป็นรูปธรรม 
เพือ่ใหพ้นกังานและเจา้หนา้ท่ีทุกท่านไดมี้ส่วนร่วม และดาํเนินการจดัการพลงังานในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด   
โดยบริษทัไดมี้โครงการต่างๆ ในปี 2559 ดงัน้ี 
 

1) โครงการการใช้กระดาษรีไซเคลิ 

เน่ืองจากบริษทัตะหนกัถึงความสาํคญัเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้นบริษทัจึง

ไดอ้อกประกาศท่ี HU 018/59 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 เก่ียวกบัการรณรงคใ์หพ้นกังานใชก้ระดาษ 2 

ดา้น 

 

2) โครงการเกีย่วกบัการอนุรักษ์พลงัานอย่างเป็นรูปธรรม 

บริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของการอนุรักษพ์ลงังาน ดงันั้นเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน

ของบริษทั ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานดา้นพลงังานซ่ึงประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานของบริษทัฯ จาํนวน 7 ท่าน ตามประกาศท่ี HU 044/59 ตั้งแต่วนัท่ี                  

6 พฤษภาคม 2559  เพื่อรับผิดชอบเก่ียวกบัแผนการอนุรักษพ์ลงังานของบริษทั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 

3) โครงการพลงังานแสงอาทติย์  

โดยบริษัทได้เ ร่ิมโครงการตั้ งแต่ เ ดือน  กันยายน  2557 โดยใช้งบประมาณการลงทุนทั้ ง ส้ิน                

1,950,000 บาท เพ่ือเป็นการประหยดัพลงังาน และมีส่วนช่วยส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจากการตรวจวดัการใช้

พลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวในปี  2559 สามารถใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ดแทนกระแสไฟฟ้าปกติได้

จาํนวน13,510 กิโลวตัตฮ์าว 
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4) โครงการโรงงานสีขาว  

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงงานสีขาว กบักระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั เพื่อส่งเสริม
ใหพ้นกังานของบริษทัห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังานหนัมาออกกาํลงักายโดยจดั
สถานท่ีออกกาํลงักายให้กบัพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กในเด็กในชุมชน โดยบริษทัไดร่้วมบริจาคเงินให้กบัเทศบาลตาํบลราชคราม 

อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพือ่สนุนสนุนกิจกรรมและอาหารในงานวนัเดก็ 

 
ด้านการพฒันาไม่หยุดน่ิงเพ่ือองค์กรที่ยัง่ยืน 
 

 บริษทัไดต้ระหนักถึงความสําคญั เร่ืองการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ ดา้นการ
พฒันาความสามารถของบุคคลากร ดงัคาํขวญัของบริษทัท่ีวา่  

 
“ ทุกวนัต้องก้าวหน้า กว่าเม่ือวาน ” หรือ  Better than yesterday , everyday  
 
ซ่ึงทางคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ยงัคงมีปณิธานมุ่งมั่นท่ีจะถือปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัทั้งภายในและภายนอก มีความ
มัน่ใจและไดรั้บประโยชนร่์วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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รายการระหว่างกนั   
 

 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดร้วมไวใ้นงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31  ธนัวาคม  2559  มีดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

ช่ือบริษัท / บุคคลทีม่ี

ผลประโยชน์ร่วมกนั 

ลกัษณะ 

ความสัมพันธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ              

ประจําปี 2559 

ความจําเป็น/ 

ความสมเหตสมผล 

 บริษทั ทานากะ เวลดิง้ 

เซ็นเตอร์ จํากัด 

บริษทัยอ่ย  - ทาง บริษทัไดรั้บดอกเบ้ียจาก

การใหบ้ริษทั ทานากะ เวลด้ิง 

เซ็นเตอร์ กูย้มืเงิน  

269,813.69 เป็นรายการบริการตามปกติ 

    - ทาง บริษทัไดท้าํสญัญา

ให้บริการแก่ บริษทั ทานากะ 

เวลด้ิงเซ็นเตอร์  

398,980.03 เป็นรายการบริการตามปกติ 

 M.C.S. Nasu  Co., Ltd. บริษทัยอ่ย  - ทางบริษทัไดรั้บบริการจาก 

M.C.S. Nasu  Co., Ltd. เป็น

บริการผลิตและแกไ้ขช้ินงาน

ท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

248,637,000.00 เป็นรายการบริการตามปกติ 

     - ทางบริษทัขายอุปกรณ์เพือ่ 

SUPPORT งานผลิตใหแ้ก่ 

M.C.S. Nasu  Co., Ltd. 

866,310.19 เป็นรายการขายตามปกติ 

  - บริษทัจ่ายคืนเงินทดลองจ่าย

ของบริษทัท่ีต่างประเทศท่ี 

NASU สาํรองไปก่อน 

3,586,000.00 จ่ายตามใบสร็จท่ีเกิดข้ึนจริง 

 M.C.S. Steel-Xiamen 

 Co., Ltd. 

บริษทัร่วม  - บริษทัจ่ายค่าจา้งผลิตช้ินงาน 265,178,000.00 เป็นรายการขายตามปกติ 
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  ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินการสาํหรบัปี 2559 

 
 

ผลการดาํเนินงาน    
(1) ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 

     ในปี  2559  บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) มี 
รายไดร้วมจาํนวน  5,735.28  ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น   มีค่าใช้จ่ายรวม  4,630.52  
ล้านบาท  และมีกําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 
1,229.26 ลา้นบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาของกจิการ 
  

รายได้จากการขายและบริการ  
    ในปี     2559     บริษทัฯมีรายไดจ้ากกการขายและบริการ 

จาํนวน 5,640.25 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 2,053.54 
ลา้นบาท   หรือเพ่ิม ข้ึนร้อยละ 57.25 เน่ืองจากมีการส่งออกงานไป
ยงัประเทศญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึน  
  

                                                    ต้นทุนขายและบริการ  
    ในปี   2559  บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน   

3,435.91 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี  2558  จํานวน 1,125.49               
ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.71   

ทั้ งน้ีในปี  2559 บริษัทฯ  มีกําไรขั้ นต้นจํานวน   2,204.34     
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี  2558  ซ่ึงมีกาํไรขั้นตน้ 1,276.29 
ลา้นบาท  และมีอตัรากาํไรขั้นตน้ในปี 2559  เท่ากบัร้อยละ 39.08  
สูงกวา่ปี   2558   ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 35.58  
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 รายได้อ่ืน  
 ในปี  2559  บริษัทฯ  มีรายได้อ่ืนจํานวน 80.81 ล้านบาท  

เพิม่ข้ึนจากปี 2558 เป็นจาํนวน 50.89 ลา้นบาท   
 
 
 
 
 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย  
 ในปี  2559  บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย 569.31 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนจากปี  2558 จํานวน 153.59 ล้านบาท เน่ืองจากปี 2559        
มีการส่งออกงานไปประเทศญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จํานวน 
17,000 ตนั ทาํใหค่้าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน 
  

 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 ในปี   2559 บริษัทฯ  มี ค่าใช้ จ่ ายในการบริหาร  200.93                

ลา้นบาท เพิม่ข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 12.92 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 
 กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  
 ในปี 2559 บริษทัฯมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจาํนวน 

63.47 ลา้นบาท  ซ่ึงแตกต่างจากปี 2558 ท่ีเกิดผลกาํไรจากอตัรา
แลก เป ล่ี ยน   จํานวน  34.14  ล้านบาท  เ ป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงของค่าเงินเยน ( JPY ) 

 
 
 
 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  
 ใน ปี  2559 บ ริษัทฯ  มี ค่ า ใช้ จ่ า ยท า งก า ร เ งินจํานวน                       

7.65 ลา้นบาทเพิม่ข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 1.19 ลา้นบาท 
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 ภาษีเงนิได้  
 ในปี  2559 บริษัทฯมีภาษีเงินได้จํานวน 159.77 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จํานวน  117.40 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากกําไร
ประจาํปีท่ีเพ่ิมข้ึน  

 
 
 
 
 กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่  
 จากปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํให้ปี 2559  บริษทัฯมีผล

กาํไร ส่วนท่ี เ ป็นของบริษัทใหญ่เป็นจํานวนทั้ ง ส้ิน  1,229.26             
ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จํานวน 611.04 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 98.84   
  

 
    

(3) ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ   
 สินทรัพย์รวม  
 ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจํานวน  

3,826.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 33.17 
ลา้นบาท   หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.87   

 
 
 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  
 ณ 31 ธันวาคม  2559 บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

รวมจํานวน  709.89 ล้านบาท  เ พ่ิม ข้ึนจาก  31 ธันวาคม  2558   
จาํนวน 210.32  ลา้นบาท  หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.10
    
   

 
 
 สินค้าคงเหลอื  
 ณ 31 ธนัวาคม  2559  บริษทัฯมีสินคา้คงเหลือจาํนวน 706.16 

ลา้นบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2558  จาํนวน 755.76 ลา้นบาท  
หรือเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 51.87  
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 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 ณ 31 ธันวาคม  2559 บริษัทฯ  มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สุทธิ จาํนวน 813.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2558 
จาํนวน 149.38 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.48 
เน่ืองมาจากมีการซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือทดแทนเครืองจักรเดิมท่ี
หมดอายกุารใชง้าน 

 
 หนีสิ้นรวม  
 ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมจาํนวน 985.30 

ล้านบาทลดลงจาก 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน 440.85 ล้านบาท 
หรือเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 30.91 

 
 
 
 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 ณ  31 ธันวาคม  2559 บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ้นจํานวน 

2,841.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 474.02 
ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ  20.03 เ น่ืองจากผล
กาํไรประจาํปีท่ีเพ่ิมข้ึน  
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

                 1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ 
       -   ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม  -  บาท 
       -   สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั 

           งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนรวม 3,280,000  บาท 
2)  ค่าบริการอ่ืน 
      -   419,387.80  บาท 
โดยในส่วนของค่าตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ย ในประเทศไทยรอบปีท่ีผ่านมามีจาํนวนรวม 

205,000 บาท 

 
หมายเหตุ : ** สาํหรับค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัในปี 2559 ยงัมีค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับการตรวจสอบ               
งบการเงินประจาํปี 2559 ท่ีสาํนกังานสอบบญัชียงัไม่เรียกเกบ็ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน  ซ่ึงคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบและองค์ประกอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร       เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล.อ.ฐิติวจัน ์กาํลงัเอก        เป็นกรรมการตรวจสอบ 
3. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์      เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 

 
สาํหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 5 คร้ัง  ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดย

สรุปดงัน้ี 
 

1. สอบทานความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2559 ของ บริษทัซ่ึงงบ
การเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูล      เพียงพอ  และ   เป็นไป
ตามขอ้กาํหนดและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการ ตรวจสอบ       ได ้
พิจารณาและมีความเห็นว่าการกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  กฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

3. พิจารณาสอบทานการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามใหมี้การปฏิบติัและ
ป้องกันความเส่ียง ทั้งจากการแนะนําโดยผูส้อบบัญชีและจากการบริหารงานของบริษทัในสถานะการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การเสนอและให้
คาํเนะนาํเพือ่ช่วยปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพและความคล่องตวั ต่อการบริหารจดัการให้
ทนัต่อสภาวะในยคุปัจจุบนั 

5. การกาํกบัดูแลการตรวจสอบภายใน ไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจาํปี การปฏิบติังาน การรายงานผล      
ซ่ึงการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเหมาะสม ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงและทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

6. การประเมินการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพือ่ขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้งนายพจน ์อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ
นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 หรือนายสุวฒัน ์มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 8134  หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838  จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2560  โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีไม่เกิน 4,000,000 บาท 
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              อน่ึง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและคาํแนะนาํ
ในการบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชนต่์อบริษทั    ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณมา ณ.โอกาสน้ี  

 
 
               ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                    
                                                                             
 
 
           ( นายสมยศ เจียมจิรังกร ) 

                                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต   
 
 

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตปี 2559 
 
ความเห็น  
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอม็.ซี.
เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วน
ของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ีอใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การจดัทาํงบการเงินรวม  
  บริษทัมีบริษทัยอ่ยหน่ึงแห่งในประเทศญ่ีปุ่น งบการเงินบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์
สุทธิรวม 2.49 ลา้นบาท รายไดร้วม 593.94 ลา้นบาท รายจ่ายรวม 583.78 ลา้นบาทและกาํไรสุทธิ 9.21  บาท นอกจากน้ีจาก
การประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคุมของบริษทัย่อย พบความเส่ียงในการจดัทาํงบการเงินในเร่ืองความครบถว้น และ
ถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีรายได ้ค่าใชจ่้าย งานระหว่างทาํ ซ่ึงมูลค่าบญัชีดงักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงินรวม งบการเงินบริษทัย่อยตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในประเทศญ่ีปุ่น และใชม้าตรฐานธุรกิจขนาดย่อมของ
ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ไดร้วมถึง การตรวจสอบงบการเงินของบริษทัยอ่ย โดยศึกษาทาํความเขา้ใจ
มาตรฐานบญัชีท่ีบริษทัยอ่ยใช ้ประเมินความแตกต่างของนโยบายบญัชี ผลกระทบท่ีตอ้งปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชีเดียวกนักบับริษทัใหญ่ และทาํความเขา้ใจการรวบรวมและจดัทาํรายงานทางการเงิน สอบถามผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ย 
และประเมินการใชผ้ลงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน ส่งแบบสอบถามใหผู้ส้อบบญัชีอ่ืน และประเมินขอ้มูลท่ีไดรั้บตอบกลบัจาก
ผูส้อบบญัชีอ่ืนแต่ละไตรมาสและส้ินปี กาํหนดทิศทาง ส่ือสารและควบคุมการปฏิบติังานผูส้อบบญัชีอ่ืน รวมทั้งตรวจสอบ
กระดาษทาํการผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยส่ือสารกบัผูส้อบบญัชีอ่ืน สอบถาม วิเคราะห์เปรียบเทียบ ตรวจสอบและประเมินความ
ครบถว้น ถูกตอ้งและสอดคลอ้งของบญัชีรายได ้ตน้ทุน งานระหว่างทาํ และการรับเงิน ลูกหน้ีการคา้ และยอดคงเหลือท่ี
สาํคญัอ่ืน และบญัชีค่าใชจ่้ายบริหารท่ีสาํคญั ตรวจสอบการนาํเสนองบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินบริษทัยอ่ย 
ตลอดจนเขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินคา้คงเหลือของบริษทัย่อย ตรวจสอบการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตาม
นโยบายบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใชก้บับริษทัใหญ่ ตรวจสอบการแปลงค่างบการเงินบริษทัยอ่ยจาก
สกลุเงินญ่ีปุ่นเป็นสกลุเงินบาท และตรวจสอบการจดัทาํงบการเงินรวม  
 
สกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน 
  งบการเงินสกุลเยนญ่ีปุ่นเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงการจดัทาํรายการมีความซับซอ้นและใชเ้วลามาก ทาํให้การจดัทาํ
งบการเงินสกลุเงินเยนญ่ีปุ่นและสกลุเงินบาทมีนยัสาํคญักบังบการเงิน 
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจ้าต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจ้าไดท้าํความเขา้ใจการรวบรวมขอ้มูลรายงานทาง
การเงิน ตรวจสอบการแปลงค่างบการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 21 โดยตรวจสอบการระบุสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทั พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการพิจารณาสกุลเงิน จาํนวนเงินท่ีมีอิทธิพลต่อราคาขายสินคา้ ต่อ
ตน้ทุนผลิตสินคา้ของบริษทั เป็นตน้ ตรวจสอบการจัดทาํงบการเงินสกุลเงินเยน สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน โดย
ตรวจสอบการคาํนวณและอตัราแลกเปล่ียนท่ีใชใ้นระหวา่งปีและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานตรวจสอบการจดัทาํและ
การแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินเยนท่ีใชใ้นการดาํเนินงานเป็นสกุลเงินบาทท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน สําหรับงบ
แสดงฐานะการเงินกลุ่มสินทรัพย ์หน้ีสิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จกลุ่มรายได ้ค่าใชจ่้าย และงบแสดงการเปล่ียนแปลงของผู ้
ถือหุ้น ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน ตรวจสอบการจัดทาํงบการเงินรวมสกุลเงินเยน และ
ตรวจสอบการจดัทาํงบการเงินรวมสกุลเงินบาท โดยตรวจสอบการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยจากสกุลเงินเยนเป็น
สกลุเงินบาท 
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การประมาณหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้   
  บริษทัมีบญัชีประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวนเงิน 71.64 ลา้น
บาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20  
  บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด เม่ือมีกรณีท่ีช้ินงานไม่เป็นไปตามแบบท่ี
ลกูคา้กาํหนด ช้ินงานเสียหาย ส่งมอบช้ินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เป็นตน้ ระยะเวลาประกนัสินคา้ประมาณ 2 ปี หลงัจาก
วนัท่ีลูกคา้นาํช้ินงานไปติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมดของโครงการ ซ่ึงระยะเวลาคลอบคลุมการรับประกนัมีความไม่แน่นอน
เน่ืองจากข้ึนอยูก่บัโครงการของลูกคา้และจาํนวนช้ินงานท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดตามสัญญา  นอกจากน้ีประมาณ
การหน้ีสินเป็นรายการท่ีใชดุ้ลยพินิจจากฝ่ายบริหารมาก และมีความยากในการกาํหนดจงัหวะเวลาและมูลค่าประมาณ
หน้ีสินตอ้งจ่ายในอนาคต ซ่ึงประมาณการรับประกนัสินคา้มีจาํนวนเงินท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงิน ขา้พเจา้จึงระบุวา่ มูลค่า
ประมาณการรับประกนัสินคา้เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัในการตรวจสอบ 
 
การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ใชว้ิธีสอบถามและทาํความเขา้ใจกบัฝ่ายบริหาร ใน
การประมาณการและการทบทวนประมาณการ ประเมินความเหมาะสมขอ้มูลสถิติรายจ่ายท่ีเกิดจริงในอดีต ท่ีนาํมาใชเ้ป็น
ฐานในการพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราท่ีนาํมาคาํนวณประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ ทดสอบการคาํนวณ
รายละเอียดการเคล่ือนไหวของประมาณการ และตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายจริงแต่ละงาน 
 
ข้อมูลอืน่  
  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปีแต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจ้า
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมี
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   
  เม่ือขา้พเจ้าไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจ้าสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล เพ่ือให้ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการ
แกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การ
บญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่
สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
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  ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

o ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

o ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

o ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

o สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง   
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o ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามท่ีควร  

o ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

o ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบ
การควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
 ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั 
เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนได้
เสียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
 
 
 
 
 
 

(นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 



ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,067,730,008     621,075,395        985,536,565        585,193,533        

เงินลงทุนชัว่คราว 7 126,389,067        101,063,413        126,389,067        101,063,414        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 709,890,725        499,569,745        707,361,951        480,157,311        

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                       -                       -                       26,363,491          

สินคา้คงเหลือ 10 701,158,436        1,456,917,097     677,007,910        1,239,492,456     

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,605,168,236     2,678,625,650     2,496,295,493     2,432,270,205     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 33 278,589,163        276,051,680        278,589,163        276,051,680        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9, 11 108,241,826        48,312,413          93,941,374          77,655,002          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                       -                       51,206,570          49,818,616          

เงินลงทุนระยะยาว 9, 13 -                       91,395,093          -                       91,395,093          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 813,926,474        664,545,827        777,447,307        641,905,292        

ค่าความนิยม 12 8,003,208            7,772,676            -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 7,685,205            5,130,543            4,521,973            4,376,159            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 3,998,031            20,587,056          3,998,031            20,587,056          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 801,273               823,542               177,981               177,897               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,221,245,180     1,114,618,830     1,209,882,399     1,161,966,795     

รวมสินทรัพย์ 3,826,413,416     3,793,244,480     3,706,177,892     3,594,237,000     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม



ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะส้ัน 17 92,385,150          89,881,050          -                       -                       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 18 695,147,683        1,228,814,880     699,004,494        1,099,316,257     

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงินชาํระภายใน 1 ปี 7,533,972            -                       -                       -                       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 86,458,453          28,873,557          86,458,453          28,873,557          

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 881,525,258        1,347,569,487     785,462,947        1,128,189,814     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน 11,238,941          -                       -                       -                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 15,360,568          12,084,708          15,360,568          12,084,708          

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 20 77,175,937          63,741,550          71,636,849          53,439,461          

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 21 -                       2,751,340            -                       2,751,339            

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 103,775,446        78,577,598          86,997,417          68,275,508          

รวมหน้ีสิน 985,300,704        1,426,147,085     872,460,364        1,196,465,322     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

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

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

หนีสิ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

        ชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 140,000,000        140,000,000        140,000,000        140,000,000        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 50,000,000          50,000,000          50,000,000          50,000,000          

        สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 22 288,192,160        243,953,220        288,192,160        243,953,220        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,755,434,325     2,201,420,231     2,733,309,357     2,244,920,443     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (597,276,831)       (520,758,690)       (589,591,829)       (537,148,765)       

หกั หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั 22 (288,192,160)       (243,953,220)       (288,192,160)       (243,953,220)       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 (7,044,782)           (3,564,146)           -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,841,112,712     2,367,097,395     2,833,717,528     2,397,771,678     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,826,413,416     3,793,244,480     3,706,177,892     3,594,237,000     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,640,250,958  3,586,709,417  5,252,284,047 3,237,078,688 

รายไดอ่ื้น 80,805,361       29,914,363       80,053,111 30,606,487 

กาํไรจากการขายและรับคืนทุนในบริษทัร่วม 14,226,668       2,952,480         -                    2,952,480         

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                    34,136,635       -                    34,136,635       

รวมรายได้ 5,735,282,987  3,653,712,895  5,332,337,158  3,304,774,290  

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 3,435,908,250  2,310,421,261  3,123,080,198  1,967,093,962  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 569,309,306     415,721,840     569,309,306     415,721,840     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 200,928,637     188,011,939     174,477,062     181,220,083     

ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนในบริษทัร่วม -                    -                    18,759,505       -                    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 63,466,954       -                    67,683,788       -                    

ขาดทุนจากหน้ีสูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้ 28,164,452       -                    -                    -                    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 55,096,995       38,436,343       50,914,590       38,436,343       

ตน้ทุนทางการเงิน 7,649,987         6,457,680         4,735,447         5,541,650         

รวมค่าใชจ่้าย 4,360,524,581  2,959,049,063  4,008,959,896  2,608,013,878  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 10,793,164       (36,582,447)      -                    -                    

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 1,385,551,570  658,081,385     1,323,377,262  696,760,412     

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (159,770,057)    (42,373,972)      (159,740,293)    (42,350,541)      

กาํไรสาํหรับปี 1,225,781,513  615,707,413     1,163,636,969  654,409,871     

กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,225,781,513  615,707,413     1,163,636,969  654,409,871     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (76,518,141)      150,360,060     (52,443,064)      138,544,628     

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 19 (1,668,035)        -                    (1,668,035)        -                    

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 333,607            -                    333,607            -                    

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (77,852,569)      150,360,060     (53,777,492)      138,544,628     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,147,928,944  766,067,473     1,109,859,477  792,954,499     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,229,262,149  618,222,687     1,163,636,969  654,409,871     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,480,636)        (2,515,274)        -                    -                    

1,225,781,513  615,707,413     1,163,636,969  654,409,871     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,151,409,580  768,582,747     1,109,859,477  792,962,499     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,480,636)        (2,515,274)        -                    -                    

1,147,928,944  766,067,473     1,109,859,477  792,962,499     

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 30 2.60                  1.24                  2.46                  1.31                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท



ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วน หุน้ทุนซื้อคืน ส่วนของ รวม
และ หุน้สามญั ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวม ของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตาม สาํรอง อตัราแลกเปลี่ยนจาก องคป์ระกอบอื่น ของบริษทั ที่ไม่มีอาํนาจ
หมายเหตุ กฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน การแปลงค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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        
ซื้อหุน้ทุนซื้อคืน - หุน้สามญั 22 -                      -                      -                      44,238,940         (44,238,940)        -                            -                           -                      (44,238,940)        -                      (44,238,940)            
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อกิจการ -                      -                      -                      -                      -                      -                            -                           -                      -                      -                          
เงินปันผลจ่าย 31 -                      -                      -                      -                      (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) เบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      (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        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  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        

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 500,000,000       140,000,000       50,000,000         -                      2,052,003,899    (673,046,653)            (673,046,653)           2,068,957,246    -                      31,382                2,068,988,628        
ซื้อหุน้ทุนซื้อคืน - หุน้สามญั 22 -                      -                      -                      243,953,220       (243,953,220)      -                            -                           -                      (243,953,220)      -                      (243,953,220)          
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซื้อกิจการ -                      -                      -                      -                      -                      -                            -                           -                      -                      (1,080,254)          (1,080,254)              
เงินปันผลจ่าย 31 -                      -                      -                      (224,853,135)      -                            -                           (224,853,135)      -                      -                      (224,853,135)          
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                      -                      -                      -                      618,222,687       -                            -                           618,222,687       -                      (2,515,274)          615,707,413           
     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      152,287,963              152,287,963            152,287,963       -                      -                      152,287,963           
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                      -                      618,222,687       152,287,963              152,287,963            770,510,650       -                      (2,515,274)          767,995,376           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2558 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        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้

บาท
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559



ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า หุ้นทุนซื้อคืน รวม
และ หุ้นสามญั ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวมองคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตาม สาํรอง อตัราแลกเปลี่ยนจาก ของส่วนของผูถ้ือหุ้น
หมายเหตุ กฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน การแปลงค่างบการเงิน

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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          
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามญั 22 -                           -                           -                           44,238,940               (44,238,940)              -                             -                             (44,238,940)             (44,238,940)              
เงินปันผลจ่าย 31 -                           -                           -                           -                           (629,674,687)            -                             -                             -                           (629,674,687)            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                           -                           -                           -                           1,163,636,969          -                             -                             -                           1,163,636,969          
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                           -                           -                           -                           (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          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  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          

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 500,000,000             140,000,000             50,000,000               -                           2,059,316,927          (675,693,393)             (675,693,393)             -                           2,073,623,534          
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามญั 22 -                           -                           -                           243,953,220             (243,953,220)            -                             -                             (243,953,220)           (243,953,220)            
เงินปันผลจ่าย 31 -                           -                           -                           -                           (224,853,135)            -                             -                             -                           (224,853,135)            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี
     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                           -                           -                           -                           654,409,871             -                             -                             -                           654,409,871             
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                           -                           -                           -                           -                           138,544,628              138,544,628              -                           138,544,628             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           654,409,871             138,544,628              138,544,628              -                           792,954,499             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2558 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          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จดัสรรแลว้

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

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท



2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,385,551,570   658,081,385      1,323,377,262   696,760,412      

รายการปรับปรุง

    ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 109,275,237      84,055,625        93,444,822        81,322,700        

    (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (199,118)            (34,147)             (273,741)            (34,147)             

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

    (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (140,079,665)     13,997,612        (140,079,665)     13,997,612        

    ขาดทุนจากหน้ีสูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้ 28,164,452        -                    -                    -                    

    (กลบัรายการ) ประมาณการหน้ีสินอ่ืน (2,780,290)         -                    (2,780,290)         -                    

    ขาดทุนจากดอ้ยค่าเงินลงทุน -                    5,847,442          -                    18,664,442        

    ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัสินคา้ 39,561,751        8,280,190          39,561,751        (2,021,900)         

    ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,717,607          1,616,899          1,717,607          1,616,899          

    ดอกเบ้ียรับ (7,460,225)         (9,261,523)         (7,312,519)         (9,213,554)         

    ตน้ทุนทางการเงิน 5,345,353          7,984,448          4,336,664          5,602,846          

    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (10,793,164)       36,582,447        -                    -                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

    และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,394,307,560   807,150,378      1,330,982,116   806,695,310      

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน

    ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)  ลดลง (201,757,035)     (377,078,998)     (218,610,226)     (365,519,398)     

    เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน) -                    -                    (75,000,000)       (24,000,000)       

    รับชาํระคืนเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    99,000,000        -                    

    สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 728,016,218      (159,903,461)     539,323,602      (143,703,697)     

    เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,380,358)         (4,184,393)         (2,380,358)         (4,184,393)         

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 22,354               (166,137)            -                    (168,000)            

    เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (510,263,995)     553,196,382      (376,962,396)     581,969,710      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

บาท



2559 2558 2559 2558

        เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,407,944,744   819,013,771      1,296,352,738   851,089,532      

    จ่ายค่าการรับประกนัสินคา้ (25,902,349)       -                    (21,139,348)       -                    

    จ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน -                    (3,200,000)         -                    (3,200,000)         

    จ่ายภาษีเงินได้ (85,147,991)       (24,286,433)       (83,655,770)       (24,286,433)       

        เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,296,894,404   791,527,338      1,191,557,620   823,603,099      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

    รับดอกเบ้ีย 7,439,604          10,062,399        7,290,151          10,016,913        

    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (221,250,248)     (99,513,281)       (222,757,368)     (98,849,307)       

    เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,606,149)         (2,639,907)         (910,367)            (1,374,728)         

    เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์           1,035,785 431,442             989,958             431,442             

    เงินลงทุนชัว่คราว(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (25,000,000)       -                    (25,000,000)                              -   

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

    เงินรับ (จ่าย) ลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายซ้ือ) -                    25,780,809        -                    (9,869,640)         

        เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (177,811,805)     (65,878,538)       (176,818,423)     (99,645,320)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

    จ่ายดอกเบ้ีย (5,758,348)         (7,984,448)         (4,336,664)         (5,246,442)         

    จ่ายชาํระสญัญาเช่าการเงิน (7,932,160)         -                    -                    -                    

    จ่ายเงินปันผล (629,674,687)     (224,853,135)     (629,674,687)     (224,853,135)     

    ซ้ือหุ้นสามญัคืน (44,238,940)       (243,953,220)     (44,238,940)       (243,953,220)     

        เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (687,604,135)     (476,790,803)     (678,250,291)     (474,052,797)     

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 15,176,149        (81,708,480)       63,854,126        (95,867,430)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 446,654,613      167,149,517      400,343,032      154,037,552      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 621,075,395      453,925,878      585,193,533      431,155,981      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 1,067,730,008   621,075,395      985,536,565      585,193,533      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559



2559 2558 2559 2558

รายการที่ไม่กระทบเงนิสด

โอนลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม

        เป็นเงินลงทุนระยะยาว -                    67,490,544        -                    67,490,544        

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

ซ้ือทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าการเงิน 27,771,789        -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท



รายงานประจําปี 2559	“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน”	 หน้าที่	‐ 17 -	

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
1. การดําเนินงานและข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือปี 
2535 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ท่ีไดจ้ดทะเบียนตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 70 
หมู่ท่ี 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต
และจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหลก็สาํหรับงานก่อสร้างอาคาร 

ในระหว่างปี 2559 และปี 2558 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
ดงัต่อไปน้ี 
1) M.C.S. Nasu Co., Ltd. 

 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ M.C.S. Nasu Co., Ltd. จากผูถื้อหุ้นเดิม 
M.C.S. Steel-Japan Co., Ltd. จาํนวน 33 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66% ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้
ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว ในราคา PAR หุน้ละ 1 ลา้นเยน รวมเป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นเยน คิดเป็น
เงินบาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 9.65 ลา้นบาท และบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
เขา้ไปบริหารบริษทัดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัมีอาํนาจควบคุม ดงันั้น M.C.S. Nasu Co., Ltd. จึงมีสถานะ
เป็นบริษทัยอ่ย และรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 เป็นตน้ไป  

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

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 12/2556 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัให้
บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ท่ีบริษทัถือครองเงิน
ลงทุนดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย ให้กบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงคือ 
Fujian 18 Heavy Industries Co., Ltd. (“ผูซ้ื้อ”) คิดเป็นร้อยละ 62 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
ยอ่ย ซ่ึงไดมี้การทาํสญัญาจะซ้ือจะขายระหว่างกนั เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 ตามสัญญาไดก้าํหนด
เง่ือนไขการชาํระเงิน เม่ือผูซ้ื้อไดด้าํเนินการภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดไวจ้นแลว้เสร็จ คือ ผูซ้ื้อจะ
ชาํระราคาเงินลงทุน โดยแบ่งการชาํระเงินลงทุนเป็น 2 งวด (งวดท่ี 1 ชาํระสาํหรับหุน้ทุนจาํนวน
ร้อยละ 35 ภายในเดือนมิถุนายน 2557 และงวดท่ี 2 ชาํระสาํหรับหุน้ทุนจาํนวนร้อยละ 27 ภายใน
เดือนธนัวาคม 2558) 
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 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย M.C.S. Steel (Xiamen) 
Co., Ltd. และทาํการโอนหุน้จาํนวนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ยใหก้บัผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นไป
ตามสัญญาและเหลือเงินลงทุนจาํนวนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย ดงันั้นตั้งแต่
วนัท่ีดงักล่าวเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ไดก้ลายเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม และบริษทัไดรั้บชาํระเงินมาแลว้ทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายน 2557 บริษทัขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ร้อยละ 6 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมใหผู้ซ้ื้ออีกรายหน่ึง และทาํใหบ้ริษทัคงเหลือเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมเป็นจาํนวนร้อยละ 39 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วม ซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระเงินจากผูซ้ื้อราย
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดโ้อนเงินลงทุนในบริษทัร่วม M.C.S. Steel (Xiamen) 
Co., Ltd. และทาํการโอนหุน้จาํนวนร้อยละ 27 ของบริษทัร่วมใหก้บัผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาเดิม
และมีผลทาํใหบ้ริษทัเหลือเงินลงทุนเป็นจาํนวนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมและ
เปล่ียนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาว ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บชาํระค่าหุน้จากผู ้
ซ้ือ และบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระเงินภายในปี 2558 ตามท่ีระบุในสัญญา วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
บริษทัมีลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 67.49 ลา้นบาท  
 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 บริษทัคู่สัญญาท่ีซ้ือเงินลงทุนใน M.C.S. Steel (Xiamen) Co., 
Ltd. ไม่สามารถชาํระค่าหุ้นดงักล่าวให้แก่บริษทัไดต้ามสัญญา บริษทัไดมี้การตกลงกบับริษทั
ดงักล่าวใหข้ยายเวลาการชาํระค่าหุน้ดงักล่าวออกไป ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และเม่ือถึงวนัชาํระ
หุน้ดงักล่าวแลว้ ทางบริษทัคู่สญัญาไม่สามารถชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแก่บริษทัได ้บริษทัคู่สัญญาตอ้ง
คืนหุน้ดงักล่าวกลบัคืนแก่บริษทั  ต่อมาวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษทัไดรั้บโอนหุน้คืนจากคู่สัญญา
ร้อยละ 27 แลว้ทั้งหมดทาํใหบ้ริษทัมีเงินลงทุนสัดส่วนร้อยละ 39 ของทุนท่ีชาํระแลว้ เม่ือวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 บริษทัไดโ้อนลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนกลบัไปเป็นเงินลงทุนระยะยาว  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไม่มีอิทธิพลในบริษทั เน่ืองจากยงัไม่มีสิทธิออกเสียงจากการถือหุน้และ
ยงัไม่มีการดาํเนินการส่งกรรมการเขา้ไปในบริษทัดงักล่าว 
 ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัไดพ้ิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนระยะยาว 39%  ใน M.C.S. 
Steel (Xiamen) Co., Ltd. ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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3) POSCO-China Dalian Fabricating Center  
 ในไตรมาส 4 ปี 2558 คณะกรรมการของบริษทัร่วม POSCO-China Dalian Fabricating 
Center มีมติเห็นชอบใหล้ดทุนจดทะเบียนเฉพาะส่วนของ M.C.S. Steel Public Company Limited 
ฝ่ายเดียว บริษทัมีสดัส่วนในทุนหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้จาํนวนเงิน 2.94 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนลงทุนเดิม 49% บริษทัร่วมไดล้ดทุนจาํนวนเงิน 1.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คงเหลือทุน
หุน้สามญัในส่วนของบริษทั จาํนวนเงิน 1.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สดัส่วนคงเหลือ 19.58%  
 โดยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์  2559 บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบัหน่วยงานราชการแลว้
และในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมไดคื้นเงินลงทุนใหแ้ก่  M.C.S. Steel Public Company 
Limited 
 ในไตรมาส 3 ปี 2559 คณะกรรมการของบริษทัร่วม มีมติเห็นชอบให้โอนหุ้นส่วนของ  
M.C.S. Steel Public Company Limited ท่ีเหลือทั้งหมดใหก้บับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงผูถื้อหุ้นเดิมใน  
POSCO-China Dalian Fabricating Center  จาํนวนเงิน 506,363  ดอลล่าร์สหรัฐ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 บริษทัไม่มียอดคงเหลือเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ 
 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดแ้ก่ นายสุรชยั  รติทอง (ถือหุน้ร้อยละ 6.92) ซ่ึงเป็น
บุคคลสัญชาติไทยและบริษทั ไทยเอน็วิดีอาร์ จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 13.85) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ประเทศไทย 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวม 

2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีลจาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ยซ่ึง บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกว่าร้อยละหา้สิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงใน
บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

     บริษทัถือหุน้ร้อยละ 
 

ช่ือกิจการ 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศท่ี 

กิจการจดัตั้ง 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 
 
 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2558 

บริษทัย่อย         
บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  รับฝึกอบรมช่างเช่ือม 

และอสงัหาริมทรัพย ์
 ไทย  99.92  99.92 

M.C.S. Nasu Co., Ltd.  รับจา้งผลิตออกแบบและ
ติดตั้งโครงสร้างเหลก็ 

 ญ่ีปุ่น  66.00  66.00 
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2.2 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอม็.ซี.เอส สตีลจาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558  

2.3 ยอดคา้งระหว่างบริษทักบับริษทัย่อย รายการระหว่างกันท่ีเป็นสาระสําคญั ยอดเงินลงทุนของ    
บริษทัและทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินงวดไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.4 บริษทัจดัทาํงบการเงินโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งหมดในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ี
มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.5 นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั ใชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนั
กบับริษทั 

2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมหมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึงได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

2.7 สกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 
 งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทั คือ สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเป็นไปตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานในประเทศไทย บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงนาํเสนองบการเงินท่ีแปลงค่าจากสกุลเงิน
เยนญ่ีปุ่นเป็นสกลุเงินบาท โดยใชว้ิธีการแปลงค่าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4.16 

2.8  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยใชว้ธีิราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 
3. หลกัเกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 

3.1 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํข้ึน
ตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 
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 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 บริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
 ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็น
หลกัพนับาทยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ฝ่ายบริหารของบริษัทกําหนดสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน 
(Functional Currency) ของบริษทั และไดน้าํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง  2558) เร่ืองผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    
 บริษทัไดน้าํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสกลุเงินบาท  ซ่ึงเป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทยท่ีกาํหนดให้บริษทัตอ้งนาํเสนองบการเงินในสกุลเงิน
บาท  โดยแปลงค่าจากสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นเป็นสกุลเงินบาทโดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 4.16  

 
3.2 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงใหม่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
และขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง 
ประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ 

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสิน

ท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้
เพื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วน
ไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-
กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15        
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจ
ท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25        
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ี
ทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
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การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุน
เวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน
การร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพ แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการ
ดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์าม
โครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ
รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงิน
สดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วง
การผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปี
ปัจจุบนั         

 
4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ  และเงินฝากสถาบนัการเงิน
ทุกประเภทท่ีถึงกาํหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้าโดยไม่รวมเงินฝาก
สถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

 4.2 เงินลงทุนชัว่คราว  
 เงินลงทุนชัว่คราว คือ เงินฝากประจาํท่ีมีกาํหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 
เดือน และไม่ติดภาระคํ้าประกนั 
 

 4.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญกาํหนดข้ึนโดยประมาณจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้การ
ประมาณดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ประกอบกบัการพิจารณา
ฐานะการเงินของลูกหน้ีแต่ละราย 
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 4.4 ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 
 ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่าตามราคาทุนของเงินลงทุน กาํไรหรือขาดทุน
จากการขายเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามสดัส่วนของเงินท่ีไดรั้บชาํระจริง 
 

 4.5 สินคา้คงเหลือ 
4.5.1 สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดย

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน 
  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจตามปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นให้เสร็จและประมาณการ
ตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือเม่ือสินคา้นั้นเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ (ถา้มี) 

 
4.5.2 ท่ีดินและตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
  ท่ีดินและตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัย่อยแสดงในราคาทุนของ

แต่ละโครงการหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ย
ท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและตน้ทุน
การกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยุดบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้มาเป็นตน้ทุนเม่ือพร้อมท่ีจะขายหรือ
โครงการหยดุพฒันา 

  ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย (ถา้มี) ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วน
ต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย
ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

  ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 



 

รายงานประจําปี 2559	“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน”	 หน้าที่	‐ 27 -	

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
 บริษทัร่วม หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 บริษัทย่อย หมายถึงกิจการท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
ดาํเนินงาน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบ
การเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัย่อยจนกระทัง่อาํนาจ
ควบคุมหมดไป 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 
 ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูก
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่บางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ี
จาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

4.7 เงินลงทุนระยะยาว 
 เงินลงทุนระยะยาวเป็นตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 ท่ีดินของบริษทัแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม
และ ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

อาคาร 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 ในกรณีท่ีเกิดการดอ้ยค่าในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 การร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของบริษทัท่ี
เกิดข้ึนเม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละมีการคิดค่าเส่ือมราคา 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน
แยกต่างหากจากกันเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนัยสําคญัเม่ือเทียบกับตน้ทุน
ทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
 บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเม่ือจาํหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม 
ค่าตัดจําหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 - 10 ปี 
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4.10 การดอ้ยค่า 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่า 
มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์ บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า
กวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
ในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณา
อยู ่และในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดี
ท่ีสุด ซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 บริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 บริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ท่ีบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อน
เม่ือขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงบริษทัตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
4.11 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน   

4.11.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุ
  บริษทัและบริษัทย่อยบนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานตามวิธี  Projected Unit Credit เช่น  อตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 
และอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

  บริษทัรับรู้ค่าใชจ้่ายโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

  กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจาํนวน 

4.11.2 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
  บริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด

รายการ 
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4.12 ประมาณการหน้ีสิน  
 ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั
หรือท่ีก่อตัวข้ึนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  

 
4.13 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้บริษทัยงัมีการ
ควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแล้วนั้ นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคัญในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้
รายไดจ้ากการขายแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 
 รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได ้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ 
 รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.14 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บั
ผูใ้หเ้ช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
สญัญาเช่าการเงิน 
 
 สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนั
เร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ตลอดระยะเวลาของสัญญา ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ  



 

รายงานประจําปี 2559	“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน”	 หน้าที่	‐ 31 -	

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

4.15 ภาษีเงินได ้
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี  
4.15.1 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทาง

ภาษีสาํหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรก่อนภาษีท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปี
อ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้น
งวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
4.15.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราว
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

  บริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีลงเม่ือบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
ทั้งน้ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีปรับลดลงนั้น บริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบั
จาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้

  บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาด
วา่ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีกิจการคาดว่าจะจ่าย
ชาํระหน้ีสินโดยใช้ตามอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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  บริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดม้าหักกลบกบัรายการหน้ีสินภาษีเงินไดเ้ม่ือบริษทัมี

สิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและหน้ีสินภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบันดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อยตั้ งใจจะชําระหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระ
หน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

  บริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
และนาํไปรวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนจากรายการหรือ
เหตุการณ์ท่ีกิจการรับรู้นอกกาํไรหรือขาดทุน ทั้งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงั
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
4.16 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 
  สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงแตกต่างจากสกุล

เงินเยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงิน
ท่ีใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบ
การเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น

การดาํเนินงาน ตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ค) กลุ่มบริษทั 
  การแปลงค่างบการเงินในกลุ่มบริษทัท่ีมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจาก

สกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินเพื่อจดัทาํงบการเงินใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 
ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

  กาํไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงิน บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
แสดงเป็นรายการผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินไวภ้ายใตส่้วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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  ค่าความนิยม และการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือ
เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

 
4.17 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่สาํหรับปีดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 
บริษทัไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัเพื่อนาํมาคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 
4.18 การใชป้ระมาณการทางบญัชีและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัและบริษทั
ยอ่ย ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้ง
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผย
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน ณ วนัที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้
และค่าใชจ้่ายของงวดบญัชีถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี  

 
  ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
 

  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  
 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้
นั้น และค่าเผื่อสําหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้
เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลง
และเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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  สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทั
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณ
อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
 บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้อง
ประมาณการว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 
ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 
 ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ 
ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัสินคา้ และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบั
ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว ซ่ึงประมาณการดงักล่าวรวมถึงผลความเสียหายต่างๆท่ี
อาจเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ  
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  คดีฟ้องร้อง  

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะชนะคดี อยา่งไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 
5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํ
หน้าท่ีถือหุ้นบริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัตลอดทั้ ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

           ร้อยละของผูแ้ทนของบริษทั 
      สดัส่วน    ในคณะกรรมการของ 

      ความเป็นเจา้ของ  ความสมัพนัธ์  บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 

   
 

ประเทศท่ีจดัตั้ง / 
   

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2559 
 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม

2558 

 
 
 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2559 

 
 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม

2558 

 
 
 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2559 

 
 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม

2558 

ช่ือกิจการ  สญัชาติ  ลกัษณะธุรกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ      ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย  อสงัหาริมทรัพย ์  99.92  99.92  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  100.00   100.00  
M.C.S. Nasu Co., Ltd.  ญ่ีปุ่น  ผลิตและจาํหน่าย

สินคา้ประเภท
โครงเหลก็ 

 66.00  66.00  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  66.00  66.00 

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  ญ่ีปุ่น  ออกแบบ  25.00  25.00  บริษทัร่วม  บริษทัร่วม  25.00  25.00 
POSCO-China Dalian Steel                 

Fabricating Center  จีน  ผลิตและจาํหน่าย
สินคา้ประเภท
โครงเหลก็ 

 -  49.00  -  บริษทัร่วม  -  - 

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

 39.00  39.00  บริษทัร่วม  บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 -  - 
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  นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย 
ดอกเบ้ียรับ 

 ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
   

 
รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 

2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
รายการกบับริษัทย่อย:        
บริษทั  ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั        
รายไดอ่ื้น  -  -  399  1,481 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  270  177 

-  -  669  1,658 
        
M.C.S. Nasu Co., Ltd.        
รายไดจ้ากการรับจา้ง -  -  866  - 
ตน้ทุนงานบริการ -  -  248,637 - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  3,586 - 

-  -  253,089  - 
        
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.        
ตน้ทุนงานบริการ 265,178  -  265,178 - 

265,178  -  265,178  - 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม  
2559 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  

2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  

2559 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  

2558 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
 บริษทัยอ่ย        
      M.C.S. Nasu Co., Ltd. -  -  1,010  - 
   บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั -  -  2,022  1,608 
 -  -  3,032  1,608 
 บริษทัร่วม        
      M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. 17,721  -  17,721  - 
 17,721  -  17,721  - 
        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
   M.C.S. Steel (Xiemen) Co., Ltd. -  23,754  -  23,754 
 -  23,754  -  23,754 
เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
 บริษทัยอ่ย        
   บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั -  -  -  26,363 
 -  -  -  26,363 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

        
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       
 บริษทัยอ่ย        
      M.C.S. Nasu Co., Ltd. -  -  34,203  - 
 -  -  34,203  - 
        
   บริษทัร่วม        
      M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. 27,975  -  27,975  - 
 27,975  -  27,975  - 
        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 M.C.S. Steel (Xiemen) Co., Ltd. -  13,484  -  13,484 
 -  13,484  -  13,484 

  
 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 และร้อยละ   1.25 ต่อปี 

 
  การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 26,363 
บวก: เงินกูเ้พิม่ (ลด) ในระหวา่งปี (24,000) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,363) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  - 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ี

เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
ผูบ้ริหาร        
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
          ผลประโยชน์ระยะสั้น 54,796  38,148  50,614  38,148 
          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 301  288  301  288 
                รวม 55,097  38,436  50,915  38,436 

 
6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เงินสดในมือ 840 772 506 503 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 841,899 473,134 760,040 437,522 
เงินฝากประจาํท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน 224,991 147,169 224,991 147,169 

รวม 1,067,730 621,075 985,537 585,194 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา

ไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

สกลุเงินบาท 494,693 388,673 487,674 387,327 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น (ดูหมายเหตุขอ้ 32) 436,002 162,419 360,828 127,884 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (ดูหมายเหตุขอ้ 32) 137,035 69,983 137,035 69,983 

รวม 1,067,730 621,075 985,537 585,194 

 
7. เงินลงทุนช่ัวคราว 
  เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 126,389 101,063 126,389 101,063 

รวม 126,389 101,063 126,389 101,063 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินของบริษทัเป็นเงินฝาก

ประจาํอาย ุ6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 - 1.55  และร้อยละ 1.70 ต่อปี ตามลาํดบั  
  เงินลงทุนชัว่คราวทั้งหมดของบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 692,259  486,799  692,314 469,462 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,299)  (24,285)  (23,299) (24,285)

รวมลูกหน้ีการคา้ 668,960  462,514  669,015 445,177 
ลูกหน้ือ่ืน       
      ค่าสินคา้และบริการรอเรียกคืน 17,721  23,754  17,721 23,754 
      ลูกหน้ีอ่ืนๆ 23,210  13,302  20,626 11,226 

รวม 709,891  499,570  707,362 480,157 

 
  การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 667,840  441,875  667,895  424,538 
เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  18,312  -  18,312 
3 - 6 เดือน 281  2,327  281  2,327 
6 -12 เดือน 839  -  839  - 
มากกวา่ 12 เดือน 23,299  24,285  23,299  24,285 

 692,259  486,799  692,314  469,462 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,299)  (24,285)  (23,299)  (24,285)

รวม 668,960  462,514  669,015  445,177 

 
  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น (ดูหมายเหตุขอ้ 32) 668,960 460,187 669,015 442,850 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (ดูหมายเหตุขอ้ 32) - 2,327 - 2,327 

รวม 668,960 462,514 669,015 445,177 

 
9. ลูกหนีจ้ากการขายเงินลงทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 12 /2556 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมติัให้บริษทั

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ท่ีบริษทัถือครองเงินลงทุนดงักล่าว 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย ให้กบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงคือ Fujian 18 Heavy 
Industries Co., Ltd. (“ผูซ้ื้อ”) คิดเป็นร้อยละ 62 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดมี้การทาํสัญญาจะ
ซ้ือจะขายระหว่างกนั เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2556 ตามสัญญาไดก้าํหนดเง่ือนไขการชาํระเงิน เม่ือผูซ้ื้อได้
ดาํเนินการภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดไวจ้นแลว้เสร็จ คือ ผูซ้ื้อจะชาํระราคาเงินลงทุน โดยแบ่งการชาํระเงิน
ลงทุนเป็น 2 งวด (งวดท่ี 1 ชาํระสาํหรับหุ้นทุนจาํนวนร้อยละ 35 ภายในเดือนมิถุนายน 2557 และงวดท่ี 2 
ชาํระสาํหรับหุน้ทุนจาํนวนร้อยละ 27 ภายในเดือนธนัวาคม 2558) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดจ้ดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยท่ีนาํมาใชใ้นการ
จดัทาํงบการเงินรวมเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายและหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายโดย
แยกเป็นรายการต่างหากและแสดงภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนตามลาํดบั  

  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. 
และทาํการโอนหุ้นจาํนวนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ยให้กบัผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาและ
เหลือเงินลงทุนจาํนวนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย ดงันั้นตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าวเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ไดก้ลายเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม และบริษทัไดรั้บชาํระเงิน
มาแลว้ทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน  2557 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษทัขายเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมใหผู้ซ้ื้ออีกราย
หน่ึง และทาํใหบ้ริษทัคงเหลือเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นจาํนวนร้อยละ 39 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
ร่วม ซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระเงินจากผูซ้ื้อรายดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
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  เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดโ้อนเงินลงทุนในบริษทัร่วม M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. 
และทาํการโอนหุ้นจาํนวนร้อยละ 27 ของบริษทัร่วมให้กบัผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาเดิมและมีผลทาํให้
บริษทัเหลือเงินลงทุนเป็นจาํนวนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมและเปล่ียนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาว ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่ไดรั้บชาํระค่าหุ้นจากผูซ้ื้อ และบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ
ชาํระเงินภายในปี 2558 ตามท่ีระบุในสัญญา วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน
เป็นจาํนวนเงิน 67.49 ลา้นบาท   

  เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 บริษทัคู่สัญญาท่ีซ้ือเงินลงทุนใน M.C.S. Steel (Xiemen) Co., Ltd. ไม่
สามารถชาํระค่าหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัไดต้ามสัญญา บริษทัไดมี้การตกลงกบับริษทัดงักล่าวใหข้ยายเวลา
การชาํระค่าหุน้ดงักล่าวออกไป ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และเม่ือถึงวนัชาํระหุ้นดงักล่าวแลว้ ทางบริษทั
คู่สัญญาไม่สามารถชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแก่บริษทัได ้บริษทัคู่สัญญาตอ้งคืนหุ้นดงักล่าวกลบัคืนแก่บริษทั  
ต่อมาวนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษทัไดรั้บโอนหุ้นคืนจากคู่สัญญาร้อยละ 27 แลว้ทั้งหมดทาํให้บริษทัมีเงิน
ลงทุนสัดส่วนร้อยละ 39 ของทุนท่ีชาํระแลว้ เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดโ้อนลูกหน้ีจากการขาย
เงินลงทุนกลบัไปเป็นเงินลงทุนระยะยาว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไม่มีอิทธิพลในบริษทั เน่ืองจาก
ยงัไม่มีสิทธิออกเสียงจากการถือหุน้และยงัไม่มีการดาํเนินการส่งกรรมการเขา้ไปในบริษทัดงักล่าว 

   
10. สินค้าคงเหลอื  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม  ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

สินคา้ระหวา่งผลิต 66,635  626,160  75,564 480,510 
วตัถุดิบ 398,023  576,552  398,023 573,533 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 119,812  104,602  119,812 104,602 
สินคา้ระหวา่งทาง 90,600  87,647  90,600 87,646 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์       

ท่ีดิน 5,560  13,827  -  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 16,709  53,671  - - 
บา้นรอการขาย 10,810  1,257  - - 

รวม 708,149  1,463,716  683,999 1,246,291 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ (6,991)  (6,799)  (6,991) (6,799) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 701,158  1,456,917  677,008 1,239,492 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดจ้าํนาํวตัถุดิบทั้งหมดเป็นหลกัประกนั วงเงินเบิกเกิน

บญัชีธนาคาร วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินแพค็ก้ิง เครดิต วงเงินอาวลัตัว๋สัญญา
ใชเ้งิน และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 

 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

  (ร้อยละ)  ทุนท่ีชาํระแลว้ วธีิราคาทุน ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม  

2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม  

2559 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 

 2558 

บริษัทร่วม    

POSCO-China Dailian Steel  

Fabricating Center 

 

- 

 

49.00 

12 ลา้น

ดอลลาห์สหรัฐ 

 12 ลา้น

ดอลลาห์สหรัฐ 

 

- 

 

90,608 

 

- 

 

(12,953) 

 

- 

 

77,655 

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  25.00 25.00 12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน 1,029 899 (1,029) (899) - - 

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

รวม     110,658 91,507 (16,717) (13,852) 93,941 77,655 

 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

  (ร้อยละ)  ทุนท่ีชาํระแลว้ วธีิส่วนไดเ้สีย ค่าเผือ่การดอ้ยค่า วธีิส่วนไดเ้สีย – สุทธิ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษัทร่วม      

POSCO-China Dailian Steel  

Fabricating Center 

 

- 

 

49.00 

 

12 ลา้นดอลลาห์ 

สหรัฐ 

  

12 ลา้นดอลลาห์ 

สหรัฐ 

 

- 

 

48,312 

 

- 

  

- 

  

- 

 

48,312 

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  - 

รวม      123,930 48,312 (15,688) - 108,242 48,312 

 
 ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
  2559  2558 
POSCO-China Dailian Steel Fabricating Center  (3,507)  (36,582) 
M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd  14,300  - 
           รวม  10,793  (36,582) 
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 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของ POSCO-China Dailian Steel Fabricating Center (บริษทัร่วม) ท่ีมี
สาระสาํคญั 

 พนับาท 
  2559  2558 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  -  121,640 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  -  128,800 
หน้ีสินหมุนเวยีน  -  (38,302) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  -  - 
   สินทรัพยสุ์ทธิ  -  212,138 

 
รายได ้  -  89,275 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี  (17,913)  (75,204) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี  -  - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี  (17,913)  (75,204) 

 
 กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ POSCO-China Dailian 
Steel Fabricating Center ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 

 พนับาท 
  2559  2558 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  -  212,138 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 
-POSCO-China Dailian Steel Fabricating Center  

  
- 

  
49 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมในสินทรัพยสุ์ทธิ  -  103,948 
รายการปรับปรุงอ่ืน      
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  (55,636) 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัใน 
- POSCO-China Dailian Steel Fabricating Center  

  
- 

  
48,312 

 
 
 



 

รายงานประจําปี 2559	“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน”	 หน้าที่	‐ 46 -	

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของ M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd. (บริษทัร่วม) ท่ีมีสาระสาํคญั 
 พนับาท 
  2559  2558 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  257,483  121,640 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  218,456  128,800 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (260,883)  (38,302) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  -  - 
   สินทรัพยสุ์ทธิ  215,056  212,138 

 
รายได ้  277,873  89,275 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี  36,668  (75,204) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี  -  - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี  36,668  (75,204) 

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

 พนับาท 
  2559  2558 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  215,056  - 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 
-M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd.  

  
39 

  
- 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมในสินทรัพยสุ์ทธิ  83,872  - 
รายการปรับปรุงอ่ืน      
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของมูลค่าเงินลงทุน  20,817  - 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  3,553  - 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัใน 
-M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd. 

  
108,242 

  
- 
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11.1 POSCO-China Dalian Steel Fabricating Center (POSCO-CDSFC) 
 เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557 บริษทัไดล้งนามในสัญญาจดัตั้งบริษทัร่วมแห่งใหม่ ช่ือ POSCO-
China Dalian Steel Fabricating Center (POSCO-CDSFC) ท่ีเมือง Dalian ประเทศจีน ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 13/2556 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดอ้นุมติัใหล้งทุนจดัตั้งบริษทั
ร่วมในต่างประเทศ โดยบริษทัและ POSCO Co., Ltd. (Korea), POSCO-CDPPC Co., Ltd. และ 
POSCO-China Co., Ltd. ลงทุนใน POSCO-CDSFC ในอตัราส่วนร้อยละ 49, 32, 9 และ 10 
ตามลาํดบั บริษทัร่วมดงักล่าวเร่ิมดาํเนินการแลว้ในปี 2557  
 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
POSCO-China Dalian Steel Fabricating Center (POSCO - CDSFC) คิดเป็นจาํนวนเงิน 95.38 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัถือเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและ
ชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าว   
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปี 2558 
 ในไตรมาส 4 ปี 2558 คณะกรรมการของบริษทัร่วม POSCO-China Dalian Fabricating 
Center มีมติเห็นชอบใหล้ดทุนจดทะเบียนเฉพาะส่วนของ M.C.S. Steel Public Company Limited 
ฝ่ายเดียว  บริษทัมีสัดส่วนในทุนหุ้นสามญัท่ีเรียกชาํระแลว้จาํนวนเงิน 2.94 เหรียญสหรัฐอเมริกา  
สดัส่วนลงทุนเดิม  49%  บริษทัร่วมไดล้ดทุนจาํนวนเงิน 1.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คงเหลือทุน
หุน้สามญัในส่วนของบริษทั จาํนวนเงิน 1.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา   สดัส่วนคงเหลือ  19.58 % 
 โดยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบัหน่วยงานราชการแลว้  
และในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมไดคื้นเงินลงทุนใหแ้ก่ M.C.S. Steel Public Company 
Limited แลว้จาํนวนเงิน 1.30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  สาํหรับสัดส่วนท่ีลดทุน คณะกรรมการของ
บริษทัร่วมมีมติอนุมติัให้จ่ายคืนทุน โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557  ทาํให้บริษทัเกิดผลขาดทุนจากการลดทุนจาํนวนเงิน 0.15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ฝ่าย
บริหารไดมี้การพิจารณาดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวสาํหรับเงินลงทุนหุ้นสามญัเป็น
จาํนวนเงิน 12.95 ลา้นบาท 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงินรวม 
12.95 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ภายใตค่้าใชจ่้ายบริหาร 
 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั POSCO-China Co.,Ltd. เป็นจาํนวนร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและ
เรียกชาํระแลว้ บริษทัไม่ไดมี้อาํนาจในการบริหารจดัการ เน่ืองจากไม่มีกรรมการ หรือผูบ้ริหารใน
บริษทั จึงไม่ไดค้วบคุมบริษทัร่วมดงักล่าว 
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 การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปี 2559 
 ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก POSCO-China Dalian Fabricating 
Center  ทาํใหเ้กิดผลกาํไรจากการลดทุนจาํนวนเงิน 11.87 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
เกิดผลกาํไรจาํนวนเงิน 20.30 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
 ในไตรมาส 3 ปี 2559 คณะกรรมการของบริษทัร่วม มีมติเห็นชอบให้โอนหุ้นส่วนของ 
M.C.S. Steel Public Company Limited ท่ีเหลือทั้งหมดใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง (Posco China Dalian 
Plate Processing Center LTD.) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิมใน POSCO-China Dalian Fabricating Center 
จาํนวนเงิน 506,363 ดอลล่าร์สหรัฐ และในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 บริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้แลว้ ทาํให้
เกิดผลขาดทุนจากการขายจาํนวนเงิน 30.63 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และเกิดผลขาดทุน
จากการขายจาํนวนเงิน 6.08 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่มียอด
คงเหลือในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวแลว้   

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

 ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัไดพ้ิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนระยะยาว 39% ใน M.C.S. Steel 
(Xiamen) Co., Ltd. มาเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 1(2)) 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
     สัดส่วนความเป็นเจา้ของ     พนับาท   

     (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

     ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศท่ี

กิจการจดัตั้ง 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 บริษทั ทานากะ เวลด้ิง 

         เซ็นเตอร์ จาํกดั  

  

อสังหาริมทรัพย ์

  

ไทย 

 

99.92 

 

99.92 

 

40 ลา้นบาท

  

40 ลา้นบาท 

 

41,044 

 

39,932 

 

- 

 

- 

 

41,044 

 

39,932 

 M.C.S. Nasu Co., Ltd.  ผลิตและ 

จดัจาํหน่าย 

  

ญ่ีปุ่น 

 

66.00 

 

66.00 

 

50 ลา้นเยน

  

50 ลา้นเยน 

 

10,162 

 

9,887 

 

- 

 

- 

 

10,162 

 

9,887 

รวม       51,206 49,819 - - 51,206 49,819 
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 บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ M.C.S. Nasu Co., Ltd. ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมี
สาระสาํคญั 

  ประเทศท่ี  สัดส่วนของความเป็นเจา้ของและ พนับาท 
 
 

ช่ือบริษทั 

 จดัตั้งและ
สถานท่ีหลกั
ของธุรกิจ 

 สิทธิในการออกเสียงท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

(ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จจดัสรร
สาํหรับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
สะสม 

    2559  2558  2559  2558  2559  2558 
บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย  0.08  0.08  (2) (1) 32  32 
M.C.S. Nasu Co., Ltd.  ญ่ีปุ่น  34  34  (3,479) (2,514) (7,077)  (3,596)

รวม        (3,481) (2,515) (7,045)  (3,564)

 
  ขอ้มูลทางการเงินของ M.C.S. Nasu Co., Ltd. ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 พนับาท 
  2559  2558 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  123,876  204,119 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  41,374  24,041 
หน้ีสินหมุนเวยีน  (151,523)  (225,825) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (11,239)  - 
   สินทรัพยสุ์ทธิ  2,488  2,335 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (7,077)  (3,596) 

 
 พนับาท 
  2559  2558 
รายได ้  593,936  1,025,948 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม 

  
(3,479) 

  
(2,514) 

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  -  - 
     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  52,571  (11,909) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (3,752)  4,742 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (9,142)  (2,382) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ  39,677  (9,549) 
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12.1 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น M.C.S. Nasu Co., Ltd. จากผูถื้อหุ้นเดิม M.C.S. 
Steel-Japan Co., Ltd. จาํนวน 33 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66% ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษทัดงักล่าว ในราคา PAR หุน้ละ 1 ลา้นเยน รวมเป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นเยน คิดเป็นเงินบาท รวม
เป็นจาํนวนเงิน 9.87 ลา้นบาท และบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเขา้ไปบริหาร
บริษทัดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัมีอาํนาจควบคุม ดงันั้น M.C.S. Nasu Co., Ltd. จึงมีสถานะเป็นบริษทั
ยอ่ย และรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีการเขา้ซ้ือ
หุ้นดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมกรรมการ คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 โดยมี
วตัถุประสงคข์องการลงทุนเพื่อเป็นศูนยก์ลางแห่งแรกท่ีอาํนวยความสะดวกดา้นการผลิตให้บริษทั
เป็นศูนยก์ลางประสานงานกบัลูกคา้ท่ีประเทศญ่ีปุ่น และเพื่อสนบัสนุนการส่งสินคา้ทั้งจากประเทศ
ไทย ประเทศจีนท่ีส่งไปติดตั้งท่ีประเทศญ่ีปุ่น โดยจะเป็นสถานท่ีในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรณีท่ี
ลูกคา้มีความตอ้งการเพิ่ม  
 มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของหุ้น M.C.S. Nasu Co., Ltd. ณ วนัท่ี 31 
สิงหาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีซ้ือกิจการ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 เยน  บาท 
สินทรัพย ์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 119,200,377  35,650,449 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 203,695,467  60,921,240 
สินคา้คงเหลือ 2,121,434,550  634,478,645 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 82,145,596  24,568,105 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,851,281  852,761 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,165,000  647,508 

หน้ีสิน    
เงินกูย้มืระยะสั้น 300,000,000  89,724,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,346,493,973  701,789,417 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ (115,001,702) (34,394,709) 
(หกั) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 39,100,579  11,694,201 
ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ (75,901,123) (22,700,508) 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย (33,000,000) (9,869,640) 
ค่าความนิยม (108,901,123) (32,570,148) 
   
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย (33,000,000) (9,869,640) 
(หกั) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ 119,200,377  35,650,449 
กระแสเงินสดรับในการซ้ือกิจการ - สุทธิจาก   

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 86,200,377 25,780,809 
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ณ ปัจจุบนั บริษทัไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ วนัซ้ือกิจการเสร็จแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง
กิจการท่ีถูกซ้ือ มีมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 3.17 ลา้นบาท ตามรายละเอียดปรับปรุงยอ้นหลงั มูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิจากการซ้ือกิจการ และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดป้รับปรุง (ลด) ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจท่ีเคยบนัทึกไวเ้ดิม
จาํนวน 32.57 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการปรับเพิ่มมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดต้ามสัดส่วนของ
บริษทัยอ่ย  

 
 การปรับปรุงยอ้นหลงัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือกิจการ 

มูลค่าของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาของหุน้ M.C.S. Nasu Co., Ltd. ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
ซ่ึงเป็นวนัท่ีซ้ือกิจการ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 ยอดคงเหลือตาม  ผลกระทบของ  ยอดคงเหลือ 
 ท่ีรายงานไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง  หลงัปรับปรุง 
สินทรัพย์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,650,449  -  35,650,449 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 60,921,240  (52,969,032)  7,952,208 
สินคา้คงเหลือ 634,478,645  (459,982,914)  174,495,731 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,568,105  -  24,568,105 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 852,761  -  852,761 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 647,508  -  647,508 
หนีสิ้น      
เงินกูย้มืระยะสั้น 89,724,000  -  89,724,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 701,789,417  (550,523,873)  151,265,544 
สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ (34,394,709)    3,177,218 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,694,201    (1,080,254) 
ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ (22,700,508)    2,096,964 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย (9,869,640)    (9,869,640) 
ค่าความนิยม (32,570,148)  24,794,472  7,772,676 
   
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย  (9,869,640) (9,869,640) 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ 35,650,449 35,650,449 
กระแสเงินสดรับในการซ้ือกิจกการ - สุทธิจาก   
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 25,780,809 25,780,809 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
13. เงินลงทุนระยะยาว 

 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เงินลงทุนระยะยาวในหุน้ทุน     
ราคาทุน - M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  106,658  -  106,658 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน - (15,263) - (15,263)

รวม (ดูหมายเหตุขอ้ 1 (2)) -  91,395  -  91,395 
 

14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินรวม  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  จาํหน่าย  โอนเข้า/  ผลจาก  ยอดคงเหลอื  
 ณ วนัที่      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธันวาคม 
 2559        ต่างประเทศ  2559 

ราคาทุน         
ท่ีดิน 139,154  2,719  - - 3,804  145,677 
อาคาร 529,662 15,800  - 7,578 13,536  566,576 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 634,528  14,510  (998) 25,829 17,205  691,074 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง           

และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 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 
           

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
อาคาร 275,166 26,611   - 5,947  307,724 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 386,347 58,961  (974) - 10,251  454,585 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง        

และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 33,143 5,912  (617) - 1,029  39,467 
ยานพาหนะ 2,736 14,002  (879) - (38)  15,821 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 697,392 105,486  (2,470) - 17,189  817,597 
งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัร        
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 11,637 138,250  - (33,407) (10,533)  105,947 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,704) -  1,670 - (445) (3,479) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 664,546      813,926 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  เพิม่ขึน้  จาํหน่าย  โอนเข้า/  ผลจาก  ยอดคงเหลอื  

 ณ วนัที่  จากการ      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  ซ้ือกจิการ      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธันวาคม 

 2558          ต่างประเทศ  2558 

ราคาทุน           
ท่ีดิน 127,189  -  -  - - 11,965  139,154 
อาคาร 474,502  - -  - 10,282 44,878  529,662 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 469,421  33,353  7,534  - 74,120 50,100  634,528 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง              

และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 51,089  - 6,178  (18,855) - 7,408  45,820 
ยานพาหนะ 4,042  - 1,399  - - 400  5,841 

รวมราคาทุน 1,126,243  33,353 15,111  (18,855) 84,402 114,751  1,355,005 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสม       

อาคาร 229,249  - 26,541  - - 19,376  275,166 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 302,953  8,785 50,593  - - 24,016  386,347 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง          

และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 40,471  - 5,323  (18,458) - 5,807  33,143 
ยานพาหนะ 1,921  - 671  - - 144  2,736 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 574,594    8,785 83,128         (18,458) - 49,343  697,392 

งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัร          
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 7,894  - 87,204  - (84,402) 941  11,637 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,320)  - -  - - (384) (4,704) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  555,223        664,546 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
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 งบการเฉพาะกจิการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  จําหน่าย  โอนเข้า/  ผลจาก  ยอดคงเหลอื  
 ณ วนัที ่      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที ่

 1 มกราคม      จัดประเภทใหม่  งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2559        ต่างประเทศ  2559 

ราคาทุน             
ท่ีดิน 139,154  2,719  -  -  3,804  145,677 
อาคาร 529,663  15,800  -  7,578  13,536  566,577 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 600,511  14,512  (948)  25,829  16,196  656,100 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            
   และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 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 
         

ค่าเส่ือมราคาสะสม             
อาคาร 275,166  26,611   -  5,947  307,724 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 374,972  53,571  (948) -  9,872  437,467 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง         
   และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 33,143  5,912  (617)  -  1,029  39,467 
ยานพาหนะ 2,736  6,454  (742)  -  (38)  8,410 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 686,017  92,548  (2,307)  -  16,810  793,068 
งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัร            
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 11,637  138,250 -  (33,407)  (10,533)  105,947 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,704)  - 1,670 -  (445) (3,479)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 641,905          777,447 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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 งบการเฉพาะกจิการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  จําหน่าย  โอนเข้า/  ผลจาก  ยอดคงเหลอื  
 ณ วนัที ่      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที ่

 1 มกราคม      จัดประเภทใหม่  งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2558        ต่างประเทศ  2558 

ราคาทุน             
ท่ีดิน 127,189  - -   -  11,965  139,154 
อาคาร 474,502  - -  10,282  44,879  529,663 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 469,421  6,870  -    74,120  50,100  600,511 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            
   และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 51,089  6,178  (18,855)   -  7,408  45,820 
ยานพาหนะ 4,042  1,399  -  -  400  5,841 

รวมราคาทุน 1,126,243  14,447  (18,855)  84,402  114,752  1,320,989 
         

ค่าเส่ือมราคาสะสม             
อาคาร 229,249  26,541  -  -  19,376  275,166 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 302,953  47,958  -  -  24,061  374,972 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง         
   และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 40,471  5,323  (18,458)   -  5,807  33,143 
ยานพาหนะ 1,921  671  -   -  144  2,736 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 574,594  80,493  (18,458)   -  49,388  686,017 
งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัร            
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 7,894  87,204  -  (84,402)  941  11,637 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (4,320)  - -  -  (384) (4,704)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 555,223          641,905 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

ค่าตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น        

     ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 89,679  72,452  76,741  69,817 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15,807  10,676  15,807  10,676 

  รวม 105,486  83,128  92,548  80,493 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ด

ค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวน 433.76 
ลา้นบาท และ 376.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา 
เตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวน 429.88 ลา้นบาท และ 
376.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีดินและอาคารของบริษทัมูลค่าตามบญัชี
จาํนวน 223.03 ลา้นบาท และ 231.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั และวงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การให้คาํมัน่ว่าจะไม่จาํหน่าย จ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัใน
เคร่ืองจกัรมูลค่าตามบญัชี 10.23 ลา้นบาท และ 20.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับวงเงินสินเช่ือดงักล่าว
ขา้งตน้กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

 
15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบการเงนิรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลอื  
 ณ วนัที่      การแปลงค่า  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม      งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2559      ต่างประเทศ  2559 

ราคาทุน           
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 13,439  3,607 - 303 17,349 
รวมราคาทุน 13,439  3,607 - 303 17,349 

       
ค่าตดัจําหน่ายสะสม        
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 8,309  1,204 - 151 9,664 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 8,309  1,204 - 151 9,664 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,130     7,685 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 งบการเงนิรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลอื  
 ณ วนัที่  จากการ      การแปลงค่า  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  ซ้ือกจิการ      งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2558        ต่างประเทศ  2558 

ราคาทุน          
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 12,145  1,401 1,375 -  (1,482)  13,439 
รวมราคาทุน 12,145  1,401 1,375 -  (1,482)  13,439 

         
ค่าตดัจําหน่ายสะสม           
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 7,893  548 929 -  (1,061)  8,309 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 7,893  548 929 -  (1,061)  8,309 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,252        5,130 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลอื  
 ณ วนัที่      การแปลงค่า  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม      งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2559      ต่างประเทศ  2559 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 12,039  910  -  264  13,213 
รวมราคาทุน 12,039  910  -  264  13,213 

          
ค่าตดัจําหน่ายสะสม            
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 7,663  896  -  132  8,691 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 7,663  896  -  132  8,691 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,376        4,522 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลอื   เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลอื  
 ณ วนัที่      การแปลงค่า  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม      งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2558      ต่างประเทศ  2558 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ 12,145  1,375  -  (1,481)  12,039 
รวมราคาทุน 12,145  1,375  -  (1,481)  12,039 

          
ค่าตดัจําหน่ายสะสม            
ค่าลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ 7,893  830  -  (1,060)  7,663 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 7,893  830  -  (1,060)  7,663 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,252        4,376 

 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 
   2559  2558  2559  2558 

ค่าตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น         
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ  -  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,204  929  896  830 
รวม  1,204  929  896  830 

 
16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการ
ลดอตัรารัษฎากร ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 ไดล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 
30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 แต่ไม่
เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการ       

คงอตัรารัษฎากร ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2557 ไดค้งอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 เป็น
ของกาํไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณในอตัราร้อยละ 20 
สาํหรับกาํไรก่อนภาษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัรายการซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายและหัก
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ตามประมวลรัษฎากร 

 
 16.1  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม  2559 
  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2558 

  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2559 

  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,998  20,587  3,998  20,587 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 
 3,998  20,587  3,998  20,587 

 
  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  งบการเงิน  ธนัวาคม 2559 
     กลบัรายการ       
            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 5,502  -  (5,444) -  (58)  - 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 700  155  -  -  3  858 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 4,430  -  (4,382) -  (48)  - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 337    -  (334) -  (3)  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,468  344  -  320  8  3,140 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 562  -  (556) -  (6)  - 
เจา้หน้ีจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 6,588  -  (6,519) -  (69)  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,587  499  (17,235) 320  (173)  3,998 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2557  เพ่ิมข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  งบการเงิน  ธนัวาคม 2558 
     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 5,084  410  -  -  8  5,502 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 369  327  -  -  4  700 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 3,899  522  -  -  9  4,430 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 337  -  -  -  -  337 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,786  -  (317) -  (1)  2,468 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 561  -  -  -  1  562 
เจา้หน้ีจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ -  6,519  -  -  69  6,588 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,036  7,778  (317) -  90  20,587 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  งบการเงิน  ธนัวาคม 2559 
     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 5,502  -  (5,444) -  (58)  - 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 700  155  -  -  3  858 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 4,430  -  (4,382) -  (48)  - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 337    -  (334) -  (3)  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,468  344  -  320  8  3,140 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 562  -  (556) -  (6)  - 
เจา้หน้ีจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 6,588  -  (6,519) -  (69)  - 

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

 
 
 
 



- 61 - 

รายงานประจําปี 2559	“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน”	 หน้าที่	‐ 61 -	

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2557  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  งบการเงิน  ธนัวาคม 2558 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,084  410  -  -   8  5,502 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 369  327  -  -   4  700 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 3,899  522  -  -   9  4,430 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 337  -  -  -  -  337 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,786  -  (317) -  (1)  2,468 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 561  -  -  -  1  562 

เจา้หน้ีจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ -  6,519  -  -  69  6,588 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,036 7,778  (317) -  90  20,587 

 
  16.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 141,887  48,615 141,887  48,592 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 16,736  (7,461) 16,736  (7,461) 
      ผลกระทบจากการเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน       
           เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน 1,147  1,220 1,117  1,220 

 รวม 159,770  42,374 159,740  42,351 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 16.3 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี 1,337,506  560,363 1,274,764 599,542 

อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20.00  20.00 20.00 20.00 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 267,501  112,073 254,953 119,908 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 10,204  20,492  10,204  20,492 

- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิ่มทางภาษี (4,306)  (8,730)  (4,306)  (8,730) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (118,964)  (83,078)  (118,964)  (83,078) 

- อ่ืนๆ (12,548)  7,858  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (125,614)  (63,458)  (113,066)  (71,316) 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 141,887  48,615  141,887  48,592 

 
 16.4 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,337,506   560,363   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 267,501  20.00 112,073  20.00 

รายการกระทบยอด (125,614)  (9.39) (63,458)  (11.32) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 141,887  10.61 48,615  8.68 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,274,764   599,542   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 254,953  20.00 119,908  20.00 

รายการกระทบยอด (113,066)  (8.87)  (71,316)  (12.07) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 141,887  11.13 48,592  7.93 

 
 กําไรก่อนภาษีเงินได้  คาํนวณโดยใช้ข้อสมมติฐานว่าสกุลเงินในการดําเนินงานเป็นบาท เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการคาํนวณภาษี   
 

17. เงินกู้ยมืระยะส้ัน 
 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 บริษยอ่ยต่างประเทศแห่งหน่ึงไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 300 

ลา้นเยน โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ TIBOR+1.25 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 28 เมษายน 2560  
คํ้าประกนัเงินกูย้มืโดยบริษทัแม่ 

 
18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 374,874 903,203 351,214  824,982 

เจา้หน้ีอ่ืน 42,242 14,992 51,078  14,992 

เจา้หน้ีจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 32,255 -  32,255 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 278,032 278,365 296,712  227,087 

รวม 695,148 1,228,815 699,004  1,099,316 
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เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

สกลุเงินบาท 11,776 14,365 9,066 13,077 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น (ดูหมายเหตุขอ้ 32) 363,098 888,605 342,148 811,672 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (ดูหมายเหตุขอ้ 32) - 233 -  233 

 374,874 903,203 351,214 824,982 

 
19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

19.1 บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเม่ือ
เกษียณอาย ุซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 
   งบแสดงฐานะการเงิน  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 12,085  13,662  12,085  13,662 

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 1,718  1,617  1,718  1,617 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง -  (3,200)   -  (3,200) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,600   -  1600   - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (42)  6  (42)  6 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายปี  15,361  12,085  15,361  12,085 
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19.2 ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2559  2558  2559  2558 
รับรู้ในกาํไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,305  1,261  1,305  1,261 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 413  356  413  356 
รวม 1,718  1,617  1,718  1,617 

   
19.3 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558  งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด 2.75  2.75 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00  5.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 45.84  0 - 45.84 
 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 
 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 
อตัรามรณะ 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  
 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  
 

 ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 

19.4 กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เกิดข้ึนจาก 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 682 - 682 - 
สมมติฐานประชากร - - - - 
สมมติฐานทางการเงิน 918 - 918 - 
รวม 1,600 - 1,600 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 68 - 68 - 
 รวม 1,668 - 1,668 - 
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 19.5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (621)  661 (621)  661 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,481  (1,328) 1,481  (1,328)

 
20. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558  55,482  55,482 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน  51,640  41,338 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป  (399)  (399) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน   (35,407)  (35,407) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (7,575)  (7,575) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  63,741    53,439 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน  78,342  78,342 
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป  (25,902)  (21,139) 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน   (38,780)  (38,780) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (225)  (225) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  77,176  71,637 
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21. ประมาณการหนีสิ้นจากคดคีวาม 

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 บริษทัถูกบริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงฟ้องขอ้หาผดิสัญญาซ้ือขาย จา้งทาํของโดยเรียก
ค่าเสียหาย เป็นทุนทรัพย ์จาํนวน 2.75 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัทาํสัญญาซ้ือขายและติดตั้งระบบแจง้เตือน
พนกังานฉุกเฉินและไดว้่าจา้งบริษทัอ่ืนดงักล่าวติดตั้งตูแ้จง้เตือนพนักงานฉุกเฉินจาํนวน 52 ตู ้ท่ีโรงงาน 
โดยไดช้าํระค่าจา้งเพียงงวดเดียว และไม่ชาํระค่าจา้งส่วนท่ีเหลือเป็นจาํนวนทุนทรัพย ์2.75 ลา้นบาทพร้อม
ดอกเบ้ียตามคดีหมายเลขแดงท่ี 182/2555 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 บริษทัไดย้ื่นคาํร้องขอให้ศาล
พิจารณาคดีใหม่ เน่ืองจากบริษทัไม่ไดรั้บหมายเรียกและสาํเนาคาํฟ้องเพราะเอกสารถูกส่งมาช่วงวิกฤตนํ้ า
ท่วมปี 2554 โดยศาลนดัไต่สวนคาํร้องในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2556 และวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยเม่ือวนัท่ี 
5 มีนาคม 2557 ศาลชั้นตน้นดัฟังเก่ียวกบัการขอพิจารณาคดีใหม่และการของดการบงัคบัคดีใหม่ โดยศาลมี
คาํสั่งให้งดการบงัคบัคดีไวจ้นกว่าคดีดงักล่าวศาลจะมีคาํวินิจฉยัช้ีขาดหรือพิพากษา เวน้แต่ศาลจะมีคาํสั่ง
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คาํสั่งกรณีท่ีศาลชั้นตน้ไม่อนุญาต
ให้มีการพิจารณาคดีใหม่ โดยเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  ศาลอุทธรณ์นดัฟังเก่ียวกบัการขอพิจารณาคดี
ใหม่และการของดการบงัคบัคดีใหม่ โดยศาลมีคาํสัง่ใหพ้กัการบงัคบัคดีไวจ้นกวา่คดีดงักล่าวจะมีคาํวินิจฉยั
ช้ีขาดหรือพิพากษา เวน้แต่ศาลจะมีคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2557 บริษทัอ่ืนได้
ยืน่ฎีกาคาํสั่งกรณีท่ีศาลอุทธรณ์อนุญาตใหมี้การพิจารณาคดีใหม่ โดยศาลฎีกานดัฟังคาํพิพากษาในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2558  และเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ศาลไดน้ัดฟังคาํพิพากษาศาลฎีกา แต่เน่ืองจากคดีอยู่
ระหว่างพิจารณาและส่งสาํนวนไปยงัศาลอุทธรณ์ โดยศาลนดัฟังคาํสั่งศาลอุทธรณ์ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 
2558 และเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํวินจัฉัยว่า คดีน้ีไม่เป็นคดีผูบ้ริโภค ซ่ึงศาลจะ
ดาํเนินการพิจารณาและพิพากษาคดีน้ีตามรูปคดีต่อไป โดยนดัประชุมคดีเพื่อตรวจพยานหลกัฐานในวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2559 และศาลเล่ือนไปเป็นวนัท่ี 18 เมษายน 2559 ซ่ึงศาลอุทธรณ์ไดก้าํหนดวนันดัสืบพยาน
โจทยว์นัท่ี 9 และ 10 สิงหาคม 2559 และนดัสืบพยานจาํเลยวนัท่ี 11 และ 16 สิงหาคม 2559 

ซ่ึงในวนันั้นผูพ้ิพากษาไดพ้ิพากษาให้คดีเป็นอนัเสร็จเด็ดขาดไปตาม สัญญาประนีประนอมยอม
ความโดยโจทยรั์บตูแ้จง้เตือนพนกังานฉุกเฉินจาํนวน 52 ตูคื้นทั้งหมดในสภาพเรียบร้อย และคืนเงินงวด
แรกตามสัญญาซ้ือขายจาํนวน 1.67 ลา้นบาทใหจ้าํเลย รวมทั้งค่าปรับใหแ้ก่จาํเลยจาํนวน 0.40 ลา้นบาท ซ่ึง
จาํเลยไดรั้บเงินทั้งหมดครบแลว้ 
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บริษทัยงัได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัอ่ืนขา้งตน้เช่นกันในขอ้หาผิดสัญญาดังกล่าวด้วยทุนทรัพย์
จาํนวน 8.39 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวไม่สามารถติดตั้งตูแ้จง้เตือนพนกังานฉุกเฉินจาํนวน 52 ตู ้ได้
ตามสัญญา จนเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งว่าจา้งบุคคลอ่ืนมาทาํการติดตั้งแทน โดยศาลฎีกานัดฟังคาํพิพากษา
พร้อมกนัในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ศาลไดน้ดัฟังคาํพิพากษาศาลฎีกา 
แต่เน่ืองจากคดีอยู่ระหว่างพิจารณาและส่งสํานวนไปยงัศาลอุทธรณ์ โดยศาลนัดฟังคาํสั่งศาลอุทธรณ์ใน
วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 และเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํวินจัฉัยว่า คดีน้ีไม่เป็นคดี
ผูบ้ริโภค ซ่ึงศาลจะดาํเนินการพิจารณาและพิพากษาคดีน้ีตามรูปคดีต่อไป โดยนัดประชุมคดีเพื่อตรวจ
พยานหลกัฐานในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 และศาลเล่ือนไปเป็นวนัท่ี 18 เมษายน 2559 ซ่ึงคดีดงักล่าวอยู่
ระหว่างให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉยัว่าคดีน้ีเป็นคดีผูบ้ริโภคหรือไม่ โดยให้กาํหนดวนันดัพร้อมเพ่ือฟัง
ผลคาํวินิจฉยัของประธานศาลอุทธรณ์ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 คดีน้ีเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 ได้
ดาํเนินการยื่นคาํร้องของถอนฟ้องในคดีน้ี เน่ืองจากคู่ความในคดีแดงท่ี 182/2555 สามารถตกลงกนัได ้จึง
ไดด้าํเนินการยืน่คาํร้องขอถอนฟ้อง และศาลมีคาํสัง่อนุญาตใหโ้จทกถ์อนฟ้องได ้

 
22. หุ้นสามัญซ้ือคนื 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัโครงการการซ้ือหุ้นคืน
เพื่อบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืน 50 ลา้นหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท) จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยดาํเนินการซ้ือหุน้คืน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 
11 เมษายน 2559  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หุน้สามญัซ้ือคืนมีรายละเอียดดงัน้ี 
  งบการเงินรวม         

/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าหุน้สามญัซ้ือคืน (พนับาท)  288,192  
จาํนวนหุน้สามญัซ้ือคืน  (พนัหุน้)    27,000 
ราคาเฉล่ียหุน้ละ (บาท)    10.67 
อตัราร้อยละของจาํนวนหุน้สามญัซ้ือคืนต่อ 

จาํนวนหุน้ท่ีบริษทัออก 
    

5.40 
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สํารองหุ้นสามัญซ้ือคนื 
  ทั้งน้ีตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ชส. (ว) 

2/2548 และหนงัสือสภาวิชาชีพบญัชีท่ี ส.สวบช. 016/2548 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์หบ้ริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมี 
การซ้ือหุ้นคืนตอ้งมีมูลค่าหุ้นซ้ือคืนไม่เกินวงเงินกาํไรสะสม และตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารอง
เท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืน และบริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองหุ้นสามญัซ้ือคืนแลว้ทั้ง
จาํนวนในไตรมาส 4 ปี 2559 

 
23. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย
หุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
24. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร
ทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

 
25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุด ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของการบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

ส่วนงาน 1 ในประเทศ 
ส่วนงาน 2 ต่างประเทศ 
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ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงานสําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 พนับาท 
 ประเทศไทย (ประเทศผู้ผลติและจาํหน่าย) ประเทศญีปุ่่ น (ประเทศผู้ผลติและจาํหน่าย)     

ในประเทศ  ต่างประเทศ    ในประเทศ  ต่างประเทศ    ตดัรายการบัญชี   
อสังหาริมทรัพย์  ผลติและจาํหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหลก็ 
 รวม  ผลติและจาํหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหลก็  
ผลติและจาํหน่ายสินค้า
ประเภทโครงเหลก็  

รวม  ระหว่างกนั  รวม 

2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
ส่วนงานทางภูมศิาสตร์                               
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 42,704  2,800  5,252,284  3,237,079  5,294,988  3,239,879  -  -  343,353  346,830  343,353  346,830  -  - 5,638,341  3,586,709 

                            
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,569  -  -  -  2,569  -  -  -  248,637  -  248,637 - (249,296)  - 1,910  - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ                         5,640,251  3,586,709 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                             
ในบริษทัร่วม         10,793  (36,582)         - - -  - 10,793  (36,582) 
                              

กาํไรตามส่วนงานก่อน                             
หกัภาษีที่รายงาน       1,376,345  672,011         9,207  (13,930) -  - 1,385,552  658,081 

                              
สินทรัพยต์ามส่วนงาน                               
ที่รายงาน         3,718,560 3,565,084          107,853  228,160 -  - 3,826,413  3,793,244 
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26. ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพในส่วนของบริษัทท่ีจ่ายสําหรับพนักงานและได้บันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจาํนวนดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 3,289  2,967  3,289  2,967 

 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุนโดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของ
เงิน เดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุก
เดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวง การ
คลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย
รายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 559,525   (34,234)  404,946   111,416 
วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 2,015,227   1,382,333  1,906,012   1,249,182 
วสัดุทางออ้มใชไ้ป 193,534   183,409  183,195   180,193 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 411,483  354,565  363,549  319,998 
ค่าใชจ่้ายจา้งงานบุคคลภายนอก 373,209   205,083  399,222   72,138 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 122,435   92,396  108,102   89,691 
ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขช้ินงาน 45,486   29,078  83,046   29,078 
ค่าเขียนแบบ 53,797   13,894  53,797   13,894 
ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 32,793  22,503  24,942   19,099 
ค่าขนส่งออก 491,942   399,227  491,942   399,227 
ค่าเดินทาง 36,038  21,720  32,528  18,489 
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28. กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง (10,330)  57,430  (14,547)  57,430 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (21,685)  (23,294) (21,685) (23,294)
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (31,452)  (27,694) (31,452) (27,694)
 (63,467)  6,442  (67,684)  6,442 

 
โดยรายการท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงจะรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือถึงกาํหนด

รับและจ่ายเงิน และเม่ือมีการแลกเปล่ียนจากสกลุเงินเยนเป็นสกลุเงินบาทตามสญัญา Forward Contract 
 

29. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
29.1 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1064(2)/2553 โดยบริษทั

รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
(FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใช้

ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 
(ค)  ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็น

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 
(ง)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 173.37 ลา้นบาท (วนัท่ีเร่ิมมี
รายได ้คือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

(จ)  ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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29.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1696(2)/2558 โดยบริษทั
รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
(FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  
(ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน 
(ข)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใช้

ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 
(ค)  ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไปเป็น

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 
(ง)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 183.875 ลา้นบาท (วนัท่ีเร่ิม
มีรายได ้คือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

(จ)  ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ กาํหนด

ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 2,466,153  1,828,455  2,786,131  1,408,623  5,252,284  3,237,078 
 รวมรายได ้ 2,466,153  1,828,455  2,786,131  1,408,623  5,252,284  3,237,078 
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30. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจาก
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่าย
แลว้ระหวา่งงวดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

กาํไร (ขาดทุน)สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั        
ของบริษทั (พนับาท)      

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,229,262 618,223 1,163,637  654,410 
รวม 1,229,262 618,223 1,163,637  654,410 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 2.60 1.24 2.46  1.31 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้      
หุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 500,000 500,000 500,000  500,000 
หกั หุน้สามญัซ้ือคืนของบริษทั (พนัหุน้) (27,000) (22,793) (27,000)  (22,793) 
จาํนวนหุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (พนัหุน้) 473,000 477,207 473,000  477,207 

      
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 473,564 497,673 473,564 497,673 

 
31. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปัน
ผลจากระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในรอบ 6 เดือนของปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.44 
บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 220.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 220.00 ลา้นบาทใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล
จากระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในรอบ 6 เดือนของปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท 
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 220.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 220.00 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 แลว้ 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล

จาก กาํไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 213.43 ลา้นบาท บริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 213.43 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล
จาก กาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท บริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 100 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล
จากกาํไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราร้อยละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 125 ลา้นบาท บริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 125 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 แลว้ 

 
32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย

และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบในการ
ควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจาก
ความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง  ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 
การบริหารจัดการทุน   

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อ
ส่วนของเจ้าของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้ งยงักํากับดูแลระดับการจ่าย               
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้

และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึง
รายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
     พนับาท 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2559 2558 2559 2558 
สกลุเงนิเยนญ่ีปุ่น    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  436,002  162,419  360,828  127,884 
ลูกหน้ีการคา้ 8  668,960  460,187  669,015  442,850 
เจา้หน้ีการคา้ 18  (363,098) (888,605) (342,148) (811,672) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ   -  (539,286)  -  (539,286) 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ   741,864 (805,285) 687,695 (780,224) 

 
เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  137,035  69,983  137,035  69,983 
ลูกหน้ีการคา้ 8  -  2,327  -  2,327 
เจา้หน้ีการคา้ 18  -       (233)  -       (233) 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ  137,035  72,077  137,035  72,077 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัและ

บริษทัยอ่ยตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ี
รายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพ่ือทาํให้
ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพย์
และหน้ีสินทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน
กนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
นั้นๆ 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยจดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั้นดงันั้นฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
33. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

33.1 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้
บริษทัมีสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานดาํเนินงานกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 48 
เดือน โดยมีค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
ระยะเวลาการจ่ายชําระ       
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 1,648  1,648 1,648  1,648 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,070  3,717 2,070  3,717 
รวม 3,718 5,365 3,718 5,365 
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33.2 ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายะเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกลุต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

ภาระผูกพนัอืน่ๆ             
สัญญาซ้ือวตัถุดิบ                
- เยน -  214,947  -  64,399  -  214,947  -  64,399 
- บาท   2,688  4,411    2,688  4,411 
รวม     2,688  68,810      2,688  68,810 

สัญญาซ้ือวสัดุก่อสร้าง                
- บาท     1,789  -     - - 

สัญญาอ่ืนๆ                
- บาท    5,402  10,836    5,402  10,836 

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ             
เลตเตอร์ออฟเครดิต              
- เยน 419,864  534,940  129,297  160,268  419,864  534,940  129,297  160,268 

หนงัสือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ                
 ใหก้บับริษทัยอ่ย                
- เยน 300,000  300,000  92,385  89,880  300,000  300,000  92,385  89,880 

 
บริษทัมีเงินฝากประจาํ ท่ีดินและอาคารบางส่วนท่ีติดจาํนองเป็นหลกัประกนั และมีขอ้จาํกดั

ไม่ใหก่้อภาระผกูพนักบัเคร่ืองจกัรบางส่วน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สาํหรับวงเงินสินเช่ือ
ท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2559  ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2558  ธนัวาคม 2557 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 5,000  5,000 5,000  5,000 
วงเงินทรัสตรี์ซีทส์,วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต        
     และวงเงินแพค็ก้ิงเครดิต 744,040  244,711 744,040  244,711 
วงเงินอาวลัตัว๋สญัญาใชเ้งิน 10,000  10,000 10,000  10,000 
วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 377,615  368,119 377,615  368,119 

 1,136,655 627,830 1,136,655 627,830 
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33.3  ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดน้าํเงินฝากประจาํสถาบนัการเงิน จาํนวน 278.59 

ลา้นบาท และ 276.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัการส่งมอบสินคา้ 
 
34. สัญญาทีสํ่าคญั 

34.1 สญัญาใชบ้ริการขนส่งช้ินงานโครงเหลก็ 
บริษทัไดท้าํสัญญาใชบ้ริการขนส่งช้ินงานโครงเหลก็กบั MIHAMA STEEL LOGISTICS 

CO., LTD เพื่อรับบริการขนส่งทางเรือ โดยขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเทียบเรือในประเทศญ่ีปุ่น รวมไปถึง
การประสานงานต่างๆกบัลูกคา้ การใหบ้ริการการจดัการขนถ่ายช้ินงานและเก็บรักษาช้ินงานจนกว่า
จะส่งมอบ ตลอดจนค่าตรวจสอบและซ่อมแซมช้ินงานเพ่ิมเติมหากเกิดความผดิพลาดระหว่างขนส่ง 
โดยการกาํหนดราคาข้ึนอยู่กบัปริมาณนํ้ าหนักของการใชบ้ริการหรือแต่ละจาํนวนโครงการ ตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา ทั้งน้ี หาก
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายสุัญญา ตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดของสญัญา 

 
34.2 สญัญาจา้ง 

บริษทัไดท้าํสัญญาใชบ้ริการจา้งผลิตช้ินงานกบับริษทั M.C.S Steel (Xiamen) Co., Ltd. เพื่อ
รับบริการแปรรูปโครงสร้างเหล็กตามแบบงานและขนส่งช้ินงานตามกาํหนดการท่ีบริษทักาํหนด
ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญา บริษทัตอ้งชาํระเงินล่วงหนา้ใหก้บับริษทั M.C.S Steel (Xiamen) Co., Ltd. ใน
การจดัหาเหลก็แผน่และเหลก็รูปพรรณท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตและแปรรูปตามมาตรฐานท่ี
บริษทักาํหนดและระบุในสญัญา 

 
34.3  สญัญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญ 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญกบับริษทั ทานากะ เวดด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั (“ผูว้่าจา้ง”) 
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัจะเป็นท่ีปรึกษา หรือบริหารงาน
เก่ียวกบัการบริหารงานและการบญัชี สญัญาดงักล่าวมีอตัราค่าบริการตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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35. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั มีต่อไปน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกลุต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

ซ้ือวตัถุดิบ                
- บาท     -  22,113      -   22,113 

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

สาธารณูปโภค                
- บาท     -  4,880      -  - 

การใชน้ํ้ ามนั                
- บาท     -  400      -   400 

การส่งมอบสินคา้                
- เยน 1,558,942  1,558,942  480,076  467,059  1,558,942  1,558,942  480,076  467,059 

 
36. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได  ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธี
รายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที่คาํนวณมาจากราคา
ตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตไดเ้ช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการ
ประมาณข้ึน 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ 

 ระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 ระดบัท่ี 3 รวม 
หนีสิ้น     

เจา้หน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตรา     
ต่างประเทศล่วงหนา้ - 32,225 - 32,225 

รวม - 32,225 - 32,225 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
 มูลค่ายติุธรรมของเจา้หน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชมู้ลค่าท่ีประกาศโดย
สถาบนัการเงิน 
 ในระหว่างงวดปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 
37. งบการเงินในสกลุเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ2558 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงในสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 
เน่ืองจากรายการหลกัในการซ้ือขายสินคา้ของบริษทัเป็นสกลุเงินเยนญ่ีปุ่น โดยแสดงรายการดงัน้ี 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,467,213 2,072,991 3,200,308 1,953,227 
เงินลงทุนชัว่คราว 410,420 337,324 410,420 337,324 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 2,305,211 1,667,436 2,296,999 1,602,643 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  - - 87,994 
สินคา้คงเหลือ 2,276,854 4,862,818 2,198,431 4,137,109 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 8,459,698 8,940,569 8,106,158 8,118,297 
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 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 904,656  921,390  904,656  921,390 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 346,459  153,406  305,053  259,193 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  166,282  166,282 
เงินลงทุนระยะยาว -  305,053  -  305,053 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,643,043  2,218,085  2,524,585  2,142,516 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,956  17,124  14,684  14,607 
ค่าความนิยม 25,989  25,989  -  - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,983  68,714  12,983  68,714 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,602  2,749  578  594 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,960,688  3,712,510  3,928,821  3,878,349 
รวมสินทรัพย์ 12,420,386  12,653,079  12,034,979  11,996,646 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หน้ีสินหมุนเวยีน        
  เงินกูย้มืระยะสั้น 300,000  300,000  -  - 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,257,336  4,101,470  2,269,860  3,669,237 
 หน้ีสินสัญญาเช่าการเงินชาํระภายใน 1 ปี 24,465  -  -  - 
  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 280,754  96,373  280,754  96,373 
  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 2,862,555  4,497,843  2,550,614  3,765,610 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
 หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน 36,496  -  -  - 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 49,880  40,336  49,880  40,336 
 ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 250,611  212,753  232,624  178,367 
 ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ -  9,183  -  9,183 
  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 336,987  262,272  282,504  227,886 
รวมหน้ีสิน 3,199,542  4,760,115  2,833,118  3,993,496 
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 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ส่วนของผูถื้อหุน้     
 ทุนเรือนหุน้        
     ทุนจดทะเบียน 1,330,549  1,330,549  1,330,549  1,330,549 

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 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 
   สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 962,655  637,915  962,655  637,915 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,371,048  6,041,719  7,346,725  6,148,014 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,985)  (6,627)  -  - 
รวมส่วนของบริษทั 10,180,854  8,528,143  10,164,516  8,641,065 
หุน้ทุนสามญัซ้ือคืน (962,655)  (637,915)  (962,655)  (637,915) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,645  2,736  -  - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 9,220,844  7,892,964  9,201,861  8,003,150 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,420,386  12,653,079  12,034,979  11,996,646 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุด  สาํหรับปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

รายได ้        
 รายไดจ้ากการขายและบริการ 17,168,310  12,643,768  15,983,053  11,465,673 
 รายไดอ่ื้น 247,621  104,728  245,320  108,477 
 กาํไรจากการขายและรับคืนทุนในบริษทัร่วม 57,828  10,000  -  10,000 
 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -  122,852  -  122,852 
  รวมรายได ้ 17,473,759  12,881,348  16,228,373  11,707,002 
ค่าใชจ่้าย        
 ตน้ทุนขายและบริการ 10,500,637  8,086,599  9,509,206  6,974,086 
      ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,775,340  1,465,404  1,775,341  1,465,404 
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 613,633  668,527  535,408  645,121 
      ขาดทุนจากการขายเงินและรับคืนทุนในบริษทัร่วม -  -  55,080                  - 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 192,736  -  209,437  - 
 ขาดทุนจากหน้ีสูญและโครงการเรียกเกบ็เงินไม่ได ้ 82,694  -  -  - 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 169,523  134,229  156,655  134,229 
 ตน้ทุนทางการเงิน 20,095  22,584  14,745  19,505 
  รวมคา่ใชจ่้าย 13,354,658  10,377,343  12,255,872  9,238,345 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 30,575  (129,999)  -                 - 
กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 4,149,676  2,374,006  3,972,501  2,468,657 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (490,042)  (148,632)  (489,051)  (148,553) 
กาํไรสาํหรับปี 3,659,634  2,225,374  3,483,450  2,320,104 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี  3,659,634  2,225,374  3,483,450  2,320,104 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุด  สาํหรับปีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่        
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน 
   

 
 

 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
 ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (5,139)  -  (5,139)  - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,028  -  1,028  - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี- สุทธิจากภาษี (4,111)  -  (4,111)  - 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,655,523  2,225,374  3,479,339  2,320,104 
       
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)       
 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,659,726  2,226,339  3,483,450  2,320,104 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (92)  (965)  -  - 
กาํไรสาํหรับปี 3,659,634  2,225,374  3,483,450  2,320,104 
        
การแบ่งกาํไรเบด็เสร็จรวม        
 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,655,615  2,226,339  3,479,339  2,320,104 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (92)  (965)  -  - 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 3,655,523  2,225,374  3,479,339  2,320,104 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (เยน) 7.72  4.47  7.36  4.66 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (พนัหุน้) 473,564  497,678  473,564  497,678 

 
 



- 86 - 

รายงานประจําปี 2559	“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมือ่วาน”	 หน้าที่	‐ 86 -	

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2559  
 

38. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช ้ 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่  

โดยมีผลบงัคบัใชถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2560 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้าง

หน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสาร

หน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผู ้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึน
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้ม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
และการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต
สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ขา้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 
39. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 



BETTER THAN YESTERDAY, 

EVERYDAY
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