
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2560 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ ของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทาน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุป

เกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

  

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ข้าพเจา้ไม่

สามารถได้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคัญทังหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 

 ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํขึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

 

 ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 10 เมือวนัที 26 มิถุนายน 2560

บริษัทได้เข ้าซือหุ้น M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd. จากผู ้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74% ของหุ้นที

จาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษทัดงักล่าว  ณ ปัจจุบนั บริษทัไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทีระบุไดที้ไดม้าและหนีสินทีรับมา ณ วนัซือกิจการ โดยการวดัมูลค่านีกาํลงัอยู่ในระหว่างกระบวนการจดัทาํซึง

กระบวนการวดัมูลค่านีจะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าไม่เกินกว่าหนึงปีนับจาก

วนัทีซือกิจการตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2559) เรือง การรวมธุรกิจ 

โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่านีบริษทัจะปรับยอ้นหลงัประมาณการทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซือ เพือ

สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีไดรั้บเกียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู ่ณ วนัซือกิจการ 

 

 ทงันีการใหข้อ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลมิไดมี้เงือนไขเกียวกบัเรืองที

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตขา้งตน้นี 

 

 

 

(นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 6838 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 10 พฤศจิกายน 2560 

 

 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

 กนัยายน 2560 ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560 ธนัวาคม 2559

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 302,794              1,067,730           174,737              985,537              

เงินลงทุนชวัคราว 6 101,263              126,389              101,263              126,389              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7 632,618              709,891              498,934              707,362              

สินคา้คงเหลือ 8 1,313,435           701,158              1,214,435           677,008              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,350,110           2,605,168           1,989,369           2,496,296           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 22.3 -                     278,589              -                     278,589              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                     108,242              -                     93,941                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                     277,592              51,207                

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 11 1,038,932           813,926              870,574              777,447              

ค่าความนิยม 37,557                8,003                  -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 41,109                7,686                  3,818                  4,522                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 4,982                  3,998                  4,982                  3,998                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 32,322                801                     178                     178                     

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,154,902           1,221,245           1,157,144           1,209,882           

รวมสินทรัพย์ 3,505,012           3,826,413           3,146,513           3,706,178           

หมายเหตุ

พนับาท

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

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

 กนัยายน 2560 ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560 ธนัวาคม 2559

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนั 13 154,504              92,385                -                     -                     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 14 862,404              695,148              721,195              699,005              

หนีสินสญัญาเช่าการเงินทีตอ้งชาํระภายใน 1 ปี 7,106                  7,534                  -                     -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 40,930                86,458                40,890                86,458                

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,064,944           881,525              762,085              785,463              

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินสญัญาเช่าการเงิน 5,513                  11,239                -                     -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 16,678                15,361                16,678                15,361                

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัสินคา้ 16 109,124              77,176                103,792              71,637                

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 131,315              103,776              120,470              86,998                

รวมหนีสิน 1,196,259           985,301              882,555              872,461              

หมายเหตุ

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560
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หนีสิน

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

 กนัยายน 2560 ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560 ธนัวาคม 2559

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้  

หุ้นสามญั 500 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

สาํรองหุ้นทุนซือคืน 643,070              288,192              643,070              288,192              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,249,154           2,755,434           2,248,496           2,733,309           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (674,886)            (597,277)            (674,538)            (589,592)            

หกั หุ้นทุนซือคืน - หุ้นสามญั 17 (643,070)            (288,192)            (643,070)            (288,192)            

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 44,485                (7,045)                -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,308,753           2,841,112           2,263,958           2,833,717           

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,505,012           3,826,413           3,146,513           3,706,178           

 

หมายเหตุ

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 5 -

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2560 2559 2560 2559

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 892,978           2,136,923 864,345 2,068,380 

รายไดอื้น 32,622            13,812 7,340 12,236 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                  32,109            -                  28,154            

รวมรายได้ 925,600           2,182,844        871,685           2,108,770        

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 4 546,799           1,296,836        525,369           1,318,455        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 93,842            219,102           93,842            219,102           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 68,794            51,947            43,351            28,821            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 18 10,323            -                  11,308            -                  

ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนบริษทัร่วม -                  5,852              -                  18,759            

ขาดทุนจากหนีสูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้ -                  72,425            -                  -                  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9,571              8,301              6,684              5,827              

ตน้ทุนทางการเงิน 2,957              1,324              1,219              456                 

รวมค่าใชจ่้าย 732,286           1,655,787        681,773           1,591,420        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                  (6,899)             -                  -                  

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 193,314           520,158           189,912           517,350           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (41,435)           (31,779)           (41,422)           (38,435)           

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 151,879           488,379           148,490           478,915           

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (45,239)           (35,950)           (51,544)           (36,990)           

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด (45,239)           (35,950)           (51,544)           (36,990)           

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 106,640           452,429           96,946            441,925           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 144,635           499,267           148,490           478,915           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,244              (10,888)           -                  -                  

151,879           488,379           148,490           478,915           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 99,396            463,317           96,946            441,925           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,244              (10,888)           -                  -                  

106,640           452,429           96,946            441,925           

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 20 0.32                1.05                0.32                1.01                

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2560 2559 2560 2559

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,481,974        4,586,329        1,431,316 4,259,152 

รายไดอื้น 58,763            65,993            33,311 64,689 

กาํไรจากการขายและรับคืนทุนบริษทัร่วม -                  14,227            -                  -                  

รวมรายได้ 1,540,737        4,666,549        1,464,627        4,323,841        

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 4 877,640           2,803,455        857,906           2,594,598        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 208,071           450,699           208,071           450,699           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 170,228           159,251           107,595           138,315           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 18 20,421            91,346            23,467            91,346            

ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนบริษทัร่วม -                  -                  -                  18,759            

ขาดทุนจากหนีสูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้ -                  72,425            -                  -                  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25,474            20,122            22,587            17,648            

ตน้ทุนทางการเงิน 6,629              5,752              3,753              3,685              

รวมค่าใชจ่้าย 1,308,463        3,603,050        1,223,379        3,315,050        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (10,744)           (13,649)           -                  -                  

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 221,530           1,049,850        241,248           1,008,791        

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 19 (52,964)           (83,292)           (52,923)           (83,277)           

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 168,566           966,558           188,325           925,514           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

หมายเหตุ

- 8 -

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (77,609)           209,559           (84,946)           237,290           

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด (77,609)           209,559           (84,946)           237,290           

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 90,957            1,176,117        103,379           1,162,804        

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 166,858           966,637           188,325           925,514           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,708              (79)                  -                  -                  

168,566           966,558           188,325           925,514           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 89,249            1,176,196        103,379           1,162,804        

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,708              (79)                  -                  -                  

90,957            1,176,117        103,379           1,162,804        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 20 0.36                2.04                0.40                1.95                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

พนับาท



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วน หุน้ทุนซือคืน ส่วนของ รวม

และ หุน้สามญั ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวม ของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตาม สาํรอง อตัราแลกเปลียนจาก องคป์ระกอบอืน ของบริษทั ทีไม่มีอาํนาจ

หมายเหตุ กฎหมาย หุน้ทุนซือคืน การแปลงค่างบการเงิน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2560 500,000          140,000          50,000             288,192           2,755,434       (597,277)                    (597,277)                    3,136,349       (288,192)        (7,045)            2,841,112          

ซือหุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั 17 -                 -                 -                   354,878           (354,878)        -                             -                             -                 (354,878)        -                 (354,878)            

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการซือกิจการ -                 -                 -                   -                   -                 -                             -                             -                 -                 49,822           49,822               

เงินปันผลจา่ย 21 -                 -                 -                   -                   (318,260)        -                             -                             (318,260)        -                 -                 (318,260)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด -                 -                 -                   -                   166,858          -                             -                             166,858          -                 1,708             168,566             

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                 -                 -                   -                   -                 (77,609)                      (77,609)                      (77,609)          -                 -                 (77,609)              

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                 -                 -                   -                   166,858          (77,609)                      (77,609)                      89,249           -                 1,708             90,957               

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี 30 กนัยายน 2560 500,000          140,000          50,000             643,070           2,249,154       (674,886)                    (674,886)                    2,907,338       (643,070)        44,485           2,308,753          

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2559

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2559 500,000          140,000          50,000             243,953           2,201,420       (520,759)                    (520,759)                    2,614,614       (243,953)        (3,564)            2,367,097          

ซือหุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั -                 -                 -                   44,239             (44,239)          -                             -                             -                 (44,239)          -                 (44,239)              

เงินปันผลจา่ย 21 -                 -                 -                   -                   (421,554)        -                             -                             (421,554)        -                 -                 (421,554)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด -                 -                 -                   -                   966,637          -                             -                             966,637          -                 (79)                 966,558             

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                 -                 -                   -                   -                 209,559                      209,559                      209,559          -                 -                 209,559             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                 -                 -                   -                   966,637          209,559                      209,559                      1,176,196       -                 (79)                 1,176,117          

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี 30 กนัยายน 2559 500,000          140,000          50,000             288,192           2,702,264       (311,200)                    (311,200)                    3,369,256       (288,192)        (3,643)            3,077,421          

จดัสรรแลว้

- 10 -

พนับาท

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า หุน้ทุนซือคืน รวม

และ หุน้สามญั ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวมองคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตาม สาํรอง อตัราแลกเปลียนจาก ของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ กฎหมาย หุน้ทุนซือคืน การแปลงค่างบการเงิน

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2560 500,000                140,000              50,000                288,192              2,733,309              (589,592)                      (589,592)                     (288,192)            2,833,717             

ซือหุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั 17 -                        -                      -                      354,878              (354,878)               -                              -                             (354,878)            (354,878)               

เงินปันผลจา่ย 21 -                        -                      -                      -                      (318,260)               -                              -                             -                    (318,260)               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด -                        -                      -                      -                      188,325                 -                              -                             -                    188,325                

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                        -                      -                      -                      -                        (84,946)                       (84,946)                       -                    (84,946)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                      -                      -                      188,325                 (84,946)                       (84,946)                       -                    103,379                

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี 30 กนัยายน 2560 500,000                140,000              50,000                643,070              2,248,496              (674,538)                      (674,538)                     (643,070)            2,263,958             

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยยน 2559

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2559 500,000                140,000              50,000                243,953              2,244,920              (537,148)                      (537,148)                     (243,953)            2,397,772             

ซือหุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั -                        -                      -                      44,239                (44,239)                 -                              -                             (44,239)             (44,239)                 

เงินปันผลจา่ย 21 -                        -                      -                      -                      (421,554)               -                              -                             -                    (421,554)               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

     กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด -                        -                      -                      -                      925,514                 -                              -                             -                    925,514                

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                        -                      -                      -                      -                        237,290                       237,290                      -                    237,290                

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                      -                      -                      925,514                 237,290                       237,290                      -                    1,162,804             

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี 30 กนัยายน 2559 500,000                140,000              50,000                288,192              2,704,641              (299,858)                      (299,858)                     (288,192)            3,094,783             

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 221,530             1,049,850          241,248             1,008,791          

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 91,852               80,364               79,642               69,049               

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (84)                     (26)                     (84)                     (26)                     

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนบริษทัร่วม -                     (13,997)              -                     18,990               

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (33,621)              18,258               (37,088)              18,258               

ขาดทุนจากหนีสูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้ -                   72,425               -                   -                     

กลบัรายการประมาณการหนีสินอืน -                   (2,780)                -                   (2,780)                

ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัสินคา้ 47,158               42,576               47,158               42,576               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 1,229                 979                    1,229                 979                    

ดอกเบียรับ (4,432)                (5,807)                (4,151)                (5,777)                

ตน้ทุนทางการเงิน 5,629                 5,655                 3,796                 3,724                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,744               13,649               -                     -                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 340,005             1,261,146          331,750             1,153,784          

การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (เพิมขึน)  ลดลง 268,152             (804,732)            205,519             (776,225)            

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (เพิมขึน) ลดลง -                     -                     -                     (75,000)              

รับชาํระคืนเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                     -                     -                     24,000               

สินคา้คงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง (601,152)            538,029             (575,564)            468,137             

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั (เพิมขึน) ลดลง 275,527             (1,780)                275,527             (1,780)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง 215                    (59)                     -                     -                     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนเพมิขึน (ลดลง) 112,445             (110,482)            33,260               687                    

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 395,192             882,122             270,492             793,603             

จ่ายค่าการรับประกนัสินคา้ (14,495)              (19,950)              (14,495)              (19,950)              

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (166)                   -                     (166)                   -                     

จ่ายภาษีเงินได้ (100,173)            (84,046)              (99,752)              (83,631)              

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 280,358             778,126             156,079             690,022             

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

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

งบการเงินรวม
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2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบีย 4,426                 4,494                 4,244                 4,463                 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (204,453)            (94,295)              (203,323)            (91,201)              

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                    (343) (804)                   -                     (66)                     

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 123                    735                    122                    735                    

เงินลงทุนชวัคราว (เพิมขึน) ลดลง 25,000                                       -   25,000                                       -   

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมทุน -                                             -   (59,000)                                      -   

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมสุทธิจากเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดทีไดรั้บ (75,962)                                      -   (85,391)                                      -   

เงินสดรับจากการขายและรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                                     63,569                 63,569

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (251,209)            (26,301)              (318,348)            (22,500)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบีย (5,922)                (5,655)                (3,503)                (3,415)                

จ่ายเงินปันผล (318,260)            (421,555)            (318,260)            (421,555)            

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (22,698)              -                     -                     -                     

จ่ายชาํระสญัญาเช่าการเงิน (6,154)                (4,005)                -                     -                     

ซือหุน้สามญัคืน (354,878)            (44,239)              (354,878)            (44,239)              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (707,912)            (475,454)            (676,641)            (469,209)            

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

เพิมขึน (ลดลง) (86,173)              54,955               28,110               65,742               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (764,936)            331,326             (810,800)            264,055             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 1,067,730          621,075             985,537             585,194             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสินงวด 302,794             952,401             174,737             849,249             

รายการทไีม่กระทบเงนิสด

โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     124,656             -                     124,656             

ซือทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าการเงิน -                     27,772               -                     -                     

พนับาท

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

1. การดําเนินงานและข้อมูลทวัไปของบริษทั 

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนในประเทศไทยเมือปี 

2535 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีทีอยูที่ไดจ้ดทะเบียนตงัอยู่ที เลขที 70 หมู่

ที 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหลก็สาํหรับงานก่อสร้างอาคาร 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที 30 กันยายน 2560 ได้แก่ บริษทั ไทยเอ็นวิดีอาร์ จาํกัด (ถือหุ้นร้อยละ 14.36) 

ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและนายสุรชยั รติทอง (ถือหุน้ร้อยละ 7.20) ซึงเป็นบุคคลสญัชาติไทย 

 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาลรวมและการดําเนินงาน  

 2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมนีไดจ้ดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล

จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อยทีบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นทงัทางตรงและ

ทางออ้มดงัต่อไปนี 
     บริษทัถือหุน้ร้อยละ 

 

ชือกิจการ 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศที 

กิจการจดัตงั 

 ณ วนัที 30  

กนัยายน 2560 

 

 

ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2559 

บริษัทย่อย         

บริษทั ทานากะ เวลดิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  รับฝึกอบรมช่างเชือม 

และอสังหาริมทรัพย ์

 ไทย  99.92  99.92 

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

ติดตงัโครงสร้างเหลก็ 

 ญีปุ่ น  66.00  66.00 

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

ประเภทโครงสร้างเหล็ก 

 จีน  74.00  39.00 

 

 *   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. เปลียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อยเริมตงัแต่วนัที 26 

มิถุนายน 2560 

 

2.2 งบการเงินระหว่างกาลรวมนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559  
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

2.3 ยอดค้างระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย รายการระหว่างกันทีเป็นสาระสําคัญ ยอดเงินลงทุนของ    

บริษทัและทุนเรือนหุ้นของบริษทัยอ่ย ณ วนัสินงวดไดต้ดัออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมนีแลว้  

2.4 บริษทัจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่าวทงัหมดในงบการเงินระหว่างกาลรวม

ตงัแต่วนัทีไดม้า (วนัทีมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย) จนถึงวนัทีบริษทัสินสุดการควบคุมบริษทั

ยอ่ยนนั 

2.5 นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีทีเหมือนกนั ใชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนั

กบับริษทั 

2.6 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมหมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึงไดแ้สดง

เป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่
 

3. หลักเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาลและนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

3.1 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนในรูปแบบย่อและไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 

(ปรับปรุง 2559) เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซึงไดก้าํหนดเพือเป็นการใหข้อ้มูลเพิมเติมจาก

งบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด โดยเนน้การใหข้อ้มูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบนัเกียวกบักิจกรรม 

เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ใหข้อ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้  

งบการเงินระหว่างกาลนีควรอา่นควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 

  งบการเงินระหว่างกาลนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืน

ในนโยบายการบญัชี 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 

 3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่  

  มาตรฐานการบญัชีใหม่ทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั  

  บริษทัและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2559 ทีออกโดย

สภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2560 มา

ถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ

คาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย  
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  3.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

   ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

2560  จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงั

วนัที 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน

เพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  ผูบ้ริหารของบริษทั

และบริษัทย่อยเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั  
 

 3.4 สกุลเงินทีนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล 

   งบการเงินระหว่างกาลนีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึงต่างจากสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทั คือ สกุลเงินเยนญีปุ่น การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเป็นไปตาม

กฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

   งบการเงินระหว่างกาลสกุลเงินเยนญีปุ่นซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็น
สกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล สินทรัพยแ์ละหนีสินแปลงค่า

เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประมาณขึนซึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลียนจริง ณ วนัทีเกิดรายการ 

ผลต่างจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงภายใตห้วัขอ้ “ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

งบการเงิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรวมอยู่ใน “องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น” ใน

งบแสดงฐานะการเงิน 
   งบการเงินระหว่างกาลทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือใหแ้สดงเป็น

หลกัพนับาทยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็นอยา่งอืน 
 

 3.5 การประมาณการและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

   ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดย

สภาวิชาชีพบญัชี และวิธีปฏิบติัทางการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย บริษทัตอ้งอาศัยดุลย

พินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตงัขอ้สมมติฐานหลาย

ประการ ซึงมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสินทรัพย์ หนีสินและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับ

สินทรัพย์และหนีสินทีอาจเกิดขึน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทังการแสดงรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้

เหตุการณ์ ณ ขณะนนั ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนนั 
 

 3.6 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

   งบการเงินระหว่างกาลจดัทําขึนโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ

เช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

4. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั 

 เพือวัตถุประสงค์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการ  

ทีเกียวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทังทางตรงและทางอ้อมหรือ  

มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทาง

กลบักนั โดยทีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนั การเกียวขอ้ง

กนันีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั

คาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ความสมัพนัธ์ทีมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี  
          ร้อยละของผูแ้ทนของบริษทั 

      สัดส่วน    ในคณะกรรมการของ 

      ความเป็นเจา้ของ  ความสมัพนัธ์  บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 

  ประเทศที

จดัตงั / 
   

ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 

ชือกิจการ  สัญชาติ  ลกัษณะธุรกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ      ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั ทานากะ เวลดิง เซ็นเตอร์ จาํกัด  ไทย 

 

รับฝึกอบรม      

ช่างเชือมและ

อสงัหาริมทรัพย ์

 99.92  99.92  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  100.00   100.00  

M.C.S. Nasu Co., Ltd.  ญีปุ่ น  รับจา้งผลิต

ออกแบบและ

ติดตงัโครงสร้าง

เหลก็ 

 66.00  66.00  บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 66.00  66.00 

M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd.   จีน 

 

ผลิตและจาํหน่าย

สินคา้ประเภท

โครงสร้างเหลก็ 

 

74.00  39.00  บริษทัยอ่ย 

 

บริษทัร่วม 

 

-  - 

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  ญีปุ่ น  ออกแบบ  25.00  25.00  บริษทัร่วม  บริษทัร่วม  25.00  25.00 

 
 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย  ราคาตามเกณฑที์ตกลงร่วมกนั 

รายไดอื้น  ราคาตามเกณฑที์ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบียรับ  ราคาตามสัญญา 

ตน้ทุนงานบริการ  ราคาตามเกณฑที์ตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ราคาตามเกณฑที์ตกลงร่วมกนั 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  
 

 รายการทีสําคัญกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

รายการกับบริษทัย่อย:        

บริษทั  ทานากะ เวลดิง เซ็นเตอร์ จาํกดั        

รายไดอื้น (โอนกลบั) -  -  381  (759) 

ดอกเบียรับ -  -  -  137 

-  -  381  (622) 
        
รายการกับบริษทัย่อย:        

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

รายไดอื้น - -  -  866 

 - -  -  866 
        
ตน้ทุนงานบริการ -  -  12,057  157,853 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  595  3,326 

-  -  12,652  161,179 
        
รายการกับบริษทัย่อย:        

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

ตน้ทุนงานบริการ -  -  2,288  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  143  - 

 -  -  2,431  - 
        
รายการกับบริษทัร่วม:        

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

ตน้ทุนงานบริการ -  210,519  -  210,519 

 -  210,519  -  210,519 
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด
วนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

รายการกบับริษทัยอ่ย:        
บริษทั  ทานากะ เวลดิง เซ็นเตอร์ จาํกดั        

รายไดอื้น  -  -  1,148  - 

ดอกเบียรับ  -  -  -  213 

 -  -  1,148  213 
        
ซือทรัพยสิ์น - -  1,619  - 
        
รายการกบับริษทัยอ่ย:        

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

รายไดอื้น - -  2,366  866 

 - -  2,366  866 
       
ตน้ทุนงานบริการ -  -  50,050  226,077 

ค่าใชจ่้ายบริหาร -  -  1,191  3,326 

 -  -  51,241  229,403 
        
รายการกบับริษทัยอ่ย:        

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

ตน้ทุนงานบริการ - -  2,288  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - -  143  - 

 -  -  2,431  - 
        
รายการกบับริษทัร่วม:        

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

ตน้ทุนงานบริการ -  256,695  -  256,695 

 -  256,695  -  256,695 
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

 ยอดคงเหลือทีสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 

โดยมีรายละเอียดดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559

ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืนบริษัททีเกยีวข้องกนั       

 บริษทัยอ่ย        

      M.C.S. Nasu Co., Ltd. -  -  3,250  1,010 

   บริษทั ทานากะ เวลดิง เซ็นเตอร์ จาํกดั -  -  3,165  2,022 

   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  7.746  - 

 -  -  14,161  3,032 

   บริษทัร่วม        

      M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  17,721  -  17,721 

 -  17,721  -  17,721 

ทีดินและสิงปลูกสร้าง        

    บริษทัยอ่ย        

         บริษทั ทานากะ เวลดิง เซ็นเตอร์ จาํกดั -  -  1,619  - 

 -  -  1,619  - 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนบริษทัทีเกยีวข้องกนั       

 บริษทัยอ่ย        

      M.C.S. Nasu Co., Ltd. -  -  14,099  34,203 

   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  2,785  - 

 -  -  16,884  34,203 

   บริษทัร่วม        

        M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  27,975  -  27,975 

 -  27,975  -  27,975 
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที

เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทงันี

ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลทีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุป

ไดด้งันี  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

ผูบ้ริหาร        

     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

          ผลประโยชนร์ะยะสนั 7,605  8,226  6,628  5,752 

          ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 56  75  56  75 

                รวม 7,661  8,301  6,684  5,827 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

ผูบ้ริหาร        

     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

          ผลประโยชนร์ะยะสนั 25,305  19,900  22,418  17,350 

          ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 169  222  169  222 

                รวม 25,474  20,122  22,587  17,572 
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30  ณ วนัที 31  ณ วนัที 30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

เงินสดในมือ 727  840  503 506 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 272,597  841,899  144,764 760,040 

เงินฝากประจาํทีมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน 29,470  224,991  29,470 224,991 

รวม 302,794  1,067,730  174,737 985,537 

 

6. เงนิลงทุนชัวคราว 

  เงินลงทุนชวัคราว ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30  ณ วนัที 31  ณ วนัที 30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

เงินฝากระยะสันกบัสถาบนัการเงิน 101,263 126,389 101,263 126,389 

รวม 101,263 126,389 101,263 126,389 

 

  ณ วนัที 30 กันยายน 2560 และวนัที 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากระยะสันกับสถาบนัการเงินของบริษทั

เป็นเงินฝากประจาํอาย ุ6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ  1.20 - 1.50 ต่อปี  
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7. ลกูหนกีารค้าและลูกหนีอืน 

  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30  ณ วนัที 31  ณ วนัที 30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 522,491  692,259  402,295 692,314 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (23,758)  (23,299)  - (23,299) 

รวมลูกหนีการคา้ 498,733  668,960  402,295 669,015 

ลูกหนือืน       

 คา่สินคา้และบริการจ่ายลว่งหนา้ 7,746  -  54,911 - 

       ค่าสินคา้และบริการรอเรียกคืน 1,039  17,721  1,039 17,721 

       ลูกหนีอืนๆ 125,100  23,210  40,689 20,626 

รวม 632,618  709,891  498,934 707,362 

 

  การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีการคา้ มีดงันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30  ณ วนัที 31  ณ วนัที 30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 415,530  667,840  401,487  667,895 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  -  - 

3 - 6 เดือน -  281  -  281 

6 -12 เดือน -  839  -  839 

มากกว่า 12 เดือน 106,961  23,299  808  23,299 

 522,491  692,259  402,295  692,314 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (23,758)  (23,299)  -  (23,299) 

รวม 498,733  668,960  402,295  669,015 

 

  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตงัแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั 

  ณ วนัที 30 กันยายน 2560 บริษทัมีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลดลง 23.30 ลา้นบาท เนืองจาก บริษทัตดั

เป็นหนีสูญทงัจาํนวน 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 24 - 

 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

8. สินค้าคงเหลือ  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30  ณ วนัที 31  ณ วนัที 30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

สินคา้ระหว่างผลิต 639,639  66,635  606,833 75,564 

วตัถดิุบ 448,150  398,023  434,828 398,023 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 96,170  119,812  94,108 119,812 

สินคา้ระหว่างทาง 85,396  90,600  85,396 90,600 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์        

ทดิีน -  5,560  -  - 

งานระหว่างก่อสร้าง 41,921  16,709  -  - 

บา้นรอการขาย 8,889  10,810  -  - 

รวม 1,320,165  708,149  1,221,165  683,999 

หกั คา่เผอืการลดมูลคา่สินคา้ (6,730)  (6,991)  (6,730)  (6,991) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,313,435  701,158  1,214,435  677,008 

 

  ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดจ้าํนาํวตัถุดิบทงัหมดเป็นหลกัประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินทรัสต์รีซีทส์ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินแพ็คกิงเครดิต วงเงินอาวลั

ตวัสัญญาใชเ้งิน และวงเงินหนงัสือคาํประกนั กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึง 

 

9. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

  (ร้อยละ)  ทุนทีชาํระแลว้  วิธีราคาทุน ค่าเผอืการดอ้ยค่า ราคาทุน-สุทธิ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 

บริษัทร่วม    

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  25.00 25.00 12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน 889 1,029 (889) (1,029) - - 

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

รวม     889 110,658 (889) (16,717) - 93,941 
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 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงบนัทึกในวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมประกอบดว้ย 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

  (ร้อยละ)  ทุนทีชาํระแลว้ วิธีส่วนไดเ้สีย ค่าเผอืการดอ้ยค่า วิธีส่วนไดเ้สีย – สุทธิ 

 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษัทร่วม      

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 -  (15,688)  -  108,242 

   
  ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัไดเ้ขา้ซือหุ้น M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จากเดิมบริษทัถือหุ้นร้อยละ 

39 เป็นร้อยละ 74 ทาํใหส้ถานะเปลียนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อย ณ วนัที 26 มิถุนายน 2560 (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 10)  
    

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
     สดัส่วนความเป็นเจา้ของ     พนับาท   

     (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  คา่เผอืการดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

     ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศที

กิจการจดัตงั 

 30 กนัยายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 กนัยายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 กนัยายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 กนัยายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 30 กนัยายน 

2560 

 31 ธนัวาคม 

2559 

 บริษทั ทานากะ เวลดิง 

         เซ็นเตอร์ จาํกดั  

 รับฝึกอบรม 

ช่างเชือมและ 

อสังหาริมทรัพย ์

  

ไทย 

 

99.92 

 

99.92 

 

99 ลา้นบาท 

  

40 ลา้นบาท 

 

95,322 

 

41,044 

 

- 

 

- 

 

95,322 

 

41,044 

 M.C.S. Nasu Co., Ltd.  รับจา้งผลิต

ออกแบบและ

ติดตงัโครงสร้าง

เหลก็ 

  

ญีปุ่ น 

 

66.00 

 

66.00 

 

50 ลา้นเยน 

  

50 ลา้นเยน 

 

9,782 

 

10,163 

 

- 

 

- 

 

9,782 

 

10,163 

 M.C.S. Steel (Xiemen)  

Co., Ltd. 

 ผลิตและจาํหน่าย

สินคา้ประเภท

โครงเหลก็ 

 จีน 74.00 - 64 ลา้นหยวน  - 187,589 - (15,101) - 172,488 - 

รวม       292,693 51,207 (15,101) - 277,592 51,207 

 
เมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ในทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ครังที 1/2560 ของบริษทั

ยอ่ยในประเทศแห่งหนึง ไดมี้มติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 40 ลา้นบาท เป็น 99 ลา้นบาท 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่จาํนวน 990,000 หุน้ มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยบริษทัย่อย

ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 22 กมุภาพนัธ ์2560 
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เมือวนัที  26 มิถุนายน 2560 บริษทัได้เข้าซือหุ้น M.C.S. Steel (Xiemen) Co., Ltd. จากผูถื้อหุ้น

เดิม เพิมร้อยละ 35 จากเดิมบริษทัถือหุ้นร้อยละ 39 ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 74 ของหุ้นที

จาํหน่ายแลว้ทงัหมด โดยมีวตัถุประสงค์ของการลงทุนเพือใช้เป็นฐานการผลิตชินงานของบริษัทที

ประเทศจีนเป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นหยวน คิดเป็นเงินจาํนวน 85.39 ลา้นบาท และหลงัการโอนหุน้บริษทั

ดงักล่าวไดเ้ปลียนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อย และรวมอยู่ในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัที 26 

กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป  

 มูลค่าของสินทรัพยที์ได้มาและหนีสินทีรับมาของหุ้น M.C.S. Steel (Xiemen) Co., Ltd. ณ วนัที 30

มิถุนายน 2560 ซึงเป็นวนัทีใกลเ้คียงทีสุดกบัวนัซือกิจการ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี 
 หยวน  บาท 

สินทรัพย ์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,857,197  9,428,895 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 34,889,113  177,130,249 

สินคา้คงเหลือ 9,907,197  50,298,334 

อาคารและอุปกรณ์ 28,378,209  144,074,719 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,759,074  34,315,473 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6,173,402  31,342,050 

หนีสิน    

เงินกูย้ืมระยะสนั 17,258,000  85,635,330 

เจ้าหนีการคา้และเจา้หนีอืน 32,538,862  161,459,973 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซือ 38,167,330 199,494,417 

(หกั) ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 26% (9,923,505)  (51,868,548) 

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซือเพมิ  28,243,825 147,625,869 

(หกั) สิงตอบแทนในการซือเพิม 35%  (17,000,000) (85,391,000) 

 มลูค่ายตุิธรรมของหุ้นของบริษทัยอ่ยถืออยูเ่ดิม 39% (19,075,080) (94,356,730) 

ค่าความนิยม (7,831,255) (32,121,861) 

   

สิงตอบแทนในการซือ  17,000,000 85,391,000 

(หกั) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัทีซือ (1,857,197)  (9,428,895) 

กระแสเงินสดรับในการซือกิจการ – สุทธิจากเงินสดและ   

รายการเทียบเท่าเงินสดทีไดรั้บ 15,142,803 75,962,105 
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ณ ปัจจุบนั บริษทัอยูร่ะหว่างการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินและวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ระบุ

ไดที้ไดม้าและหนีสินทีรับมา ณ วนัซือกิจการ โดยการวดัมูลค่านีกาํลงัอยู่ในระหว่างกระบวนการจดัทาํ 

กระบวนการวดัมูลค่านีจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าไม่เกินกวา่หนึงปีนบั

จากวนัทีซือกิจการตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2559) เรือง 

การรวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่านีบริษทัจะปรับยอ้นหลงัประมาณการทีเคย

รับรู้ไว ้ณ วนัซือ เพือให้สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีไดรั้บเกียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้ม

ทีมีอยู ่ณ วนัซือกิจการ 
 

11. ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

2560 สรุปไดด้งันี  
 พนับาท 

 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 1,607,655  1,547,656 

สินทรัพยสุ์ทธิไดม้าจากการซือกิจการ 144,075  - 

ซือสินทรัพยเ์พิมระหวา่งงวด 204,453  200,786 

รับโอนเพิมระหว่างงวด 230,757  233,294 

ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (2,577)  (1,848) 

โอนออกระหว่างงวด (230,757)  (230,757) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 1,953,606  1,749,131 

ค่าเสือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 800,452  776,258 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด 91,078  78,979 

ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย (1,808)  (1,808) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 889,722  853,429 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 6,723  6,049 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 (24,952)  (25,128) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 813,926  777,447 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 1,038,932  870,574 
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 และวนัที 31 ธันวาคม 2559 ทีดินและอาคารของบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 

204.08 ลา้นบาท และ 223.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  

วงเงินทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินหนงัสือคาํประกนั และวงเงินสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า นอกจากนีบริษทัได้มีการให้คาํมนัว่าจะไม่จาํหน่าย จ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัในเครืองจกัรมูลค่า

ตามบญัชี 4.73 ลา้นบาท และ 10.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับวงเงินสินเชือดงักล่าวขา้งตน้กบัสถาบนัการเงิน

ในประเทศแห่งหนึง  

 

12. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี 

       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 30 

กนัยายน  2560 

  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม  2559 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน  2560 

  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,982  3,998  4,982  3,998 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 

 4,982  3,998  4,982  3,998 

  

  รายการกระทบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 

แสดงดงัต่อไปนี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการทีรับรู้ใน  รายการทีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท ี31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทนุ  แปลงค่า  ณ วนัท ี30 

 ธนัวาคม 2559  เพมิขึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอืน  งบการเงิน  กนัยายน 2560 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง 858  694  - - 10  1,562 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,140  272  - - 8  3,420 

 รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,998  966  -  - 18 4,982 
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการทีรับรู้ใน  รายการทีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท ี31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทนุ  แปลงค่า  ณ วนัท ี30 

 ธนัวาคม 2559  เพมิขึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอืน  งบการเงิน  กนัยายน 2560 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง 858 694  - - 10  1,562 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,140  272  - - 8  3,420 

 รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,998  966  -  - 18 4,982 

 

13. เงนิกู้ยืมระยะสัน 

 ณ วนัที 30 กันยายน 2560 บริษทัย่อยต่างประเทศแห่งหนึงไดกู้ยื้มเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 300 

ลา้นเยน โดยเสียดอกเบียในอตัราร้อยละ TIBOR+1.25 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระในวนัที 31 ตุลาคม 2560 และ

เมือวนัที 31 ตุลาคม 2560 ได้มีการเปลียนวนัทีครบกําหนดชําระในสัญญาเป็นวนัที 27 เมษายน 2562 คํา

ประกนัเงินกูยื้มโดยบริษทัใหญ ่

 ณ วนัที 30 กันยายน 2560 บริษทัย่อยต่างประเทศแห่งหนึงไดกู้้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจาํนวน 

13.26 ลา้นหยวน โดยเสียดอกเบียในอตัราร้อยละ 5.4375 - 5.4810 ครบกาํหนดชําระภายใน 1 ปี คาํประกัน

โดยสิงปลูกสรา้งบนทีดินบริษทัย่อย 

 

14. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน  2560 

  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม  2559 

  ณ วนัที 30 

กนัยายน  2560 

  ณ วนัที 31 

ธนัวาคม  2559 

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 585,093  374,874 497,288 351,214 

เจา้หนีอืน 57,715  42,242 42,562 51,078 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 219,596  278,032 181,345  296,713 

รวม 862,404  695,148 721,195 699,005 
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

15. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 รายการกระทบยอดภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

แสดงดงัต่อไปนี 

  งบแสดงฐานะการเงนิ  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัที 30 

กนัยายน 2560 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานยกมา 15,361  12,085  15,361  12,085 

ตน้ทนุบริการและดอกเบียงวดปัจจุบนั 1,523  1,718  1,523  1,718 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานทีจ่ายจริง (166)    -  (166)     - 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 1,600  -  1,600 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (40)  (42)  (40)  (42) 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานปลายงวด 16,678  15,361  16,678  15,361 

 

 ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 

กนัยายน 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน  

 สาํหรับสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560  2559  2560  2559 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 411  322  411  322 

ดอกเบียจากภาระผูกพนั 98  102  98  102 

รวม 509  424  509  424 
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วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับเกา้เดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน  

 สาํหรับเกา้เดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560  2559  2560  2559 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,230  957  1,230  957 

ดอกเบียจากภาระผูกพนั 293  303  293  303 

รวม 1,523  1,260  1,523  1,260 

 

16. ประมาณการหนีสินจากการรับประกันสินค้า 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560  77,176  71,637 

ประมาณการหนีสินเพิมขึน  47,158  47,158 

ประมาณการหนีสินใชไ้ป  (14,495)  (14,495) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (715)  (508) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560  109,124  103,792 
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วนัท ี30 กนัยายน 2560  
 
17. หุ้นสามญัซือคืน 

เมือวนัที 22 กันยายน 2558 ทีประชุมคณะกรรมการครังที 8/2558 มีมติอนุมติัโครงการการซือหุ้นคืนเพือ

บริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นทีจะซือคืน 50 ลา้นหุน้ (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 

จาํนวนหุ้นทีจะซือคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นทีจาํหน่ายได้แล้วทังหมด โดยดาํเนินการซือหุ้นคืนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาทีจะซือหุน้คืนตงัแต่วนัที 12 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที 11 เมษายน 2559  

เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการครังที 5/2560 มีมติอนุมติัโครงการการซือหุ้นคืน

เพือบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 380 ลา้นบาท จาํนวนหุน้ทีจะซือคืน 23 ลา้นหุน้ (มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท) จาํนวนหุน้ทีจะซือคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด โดยดาํเนินการซือหุน้คืน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาทีจะซือหุน้คืนตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัที 

30 พฤศจิกายน 2560  

  ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 หุน้สามญัซือคืนมีรายละเอียดดงันี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

1 มกราคม 2560 

 เพิมขึน  

ระหว่างงวด 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

30 กนัยายน 2560 

มูลค่าหุน้สามญัซือคืน (พนับาท) 288,192  354,878  643,070 

จาํนวนหุน้สามญัซือคืน  (พนัหุน้) 27,000  23,000  50,000 

ราคาเฉลียหุน้ละ (บาท) 10.67  15.43  

อตัราร้อยละของจาํนวนหุน้สามญั     

   ซือคืนต่อจาํนวนหุน้ทบีริษทัออก 5.40  4.60  
 
18. กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริง 8,178  (2,460)  5,250  (6,414)

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (18,502)  26,434  (16,558)  26,433 

กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากสัญญาซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -  8,135  -  8,135 

 (10,324)  32,109  (11,308)  28,154 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริง 10,296 (31,776) 7,240 (31,776) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (30,718) (16,981) (30,707) (16,981) 

กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากสัญญาซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - (42,589) - (42,589) 

 (20,422) (91,346) (23,467) (91,346) 

 

โดยรายการทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงจะรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริง เมือถึงกาํหนด

รบัและจ่ายเงิน และเมือมีการแลกเปลียนจากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาทตามสัญญา Forward Contract 

 

19. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 53,945 78,728 53,904 78,713 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง     

 ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชวัคราว (981) 4,564 (981) 4,564 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน     

 เบ็ดเสร็จ 52,964 83,292 52,923 83,277 
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20. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2560 

และ 2559 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้น

สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ดงันี 

สาํหรับงวดสามเดือน พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด      

ทเีป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญั  ของบริษทั (พนับาท)      

- ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 144,635 499,267 148,490  478,915 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.32 1.05 0.32  1.01 

จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้      

หุน้สามญัยกมา ณ วนัที 1 กรกฎาคม (พนัหุน้) 466,630 473,000 466,630  473,000 

หกั หุน้สามญัซือคืนของบริษทั (พนัหุน้) (16,630) - (16,630)  - 

จาํนวนหุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน (พนัหุ้น) 450,000 473,000 450,000  473,000 

      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถว่งนาํหนกั (พนัหุน้) 458,268 474,300 458,268 474,300 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือน พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด      

ทเีป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญั  ของบริษทั (พนับาท)      

- ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 166,858 966,637 188,325  925,514 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.36 2.04 0.40  1.95 

จาํนวนหุน้สามญัทีออกจาํหน่ายแลว้      

หุน้สามญัยกมา ณ วนัที 1 มกราคม (พนัหุน้) 473,000 477,207 473,000  477,207 

หกั หุน้สามญัซือคืนของบริษทั (พนัหุน้) (23,000) (4,207) (23,000)  (4,207) 

จาํนวนหุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน (พนัหุน้) 450,000 473,000 450,000  473,000 

      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถว่งนาํหนกั (พนัหุน้) 467,730 473,753 467,730 473,753 
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21. เงนิปันผล 

เมือวนัที 15 สิงหาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัได้มีมติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

จากผลกาํไรทีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทงัหมด จากการดาํเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2560 ใน

อตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 91.22 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 91.22  

ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 11 กนัยายน 2560 แลว้ 

เมือวนัที 7 เมษายน 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

จาก กาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 227.04 ลา้นบาท บริษทัได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 227.04 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 9 พฤษภาคม 2560 แลว้ 

เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2559 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดม้ีมติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานในรอบเกา้เดือนของปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราร้อยละ 0.44 บาท 

เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 220 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 220 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน

วนัที 13 ธนัวาคม 2559 แลว้ 

เมือวนัที 11 สิงหาคม 2559 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไดม้ีมติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท เป็น

จาํนวนเงินทงัสิน 220.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 220.00 ลา้นบาทให้แก่ผูถื้อหุ้น

ในวนัที 9 กนัยายน 2559 แลว้ 

 

22. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไม่เกยีวข้องกนั 

22.1 ภาระผูกพนักบักิจการทีไม่เกียวข้องกัน ซึงเป็นภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานทียกเลิกไม่ได้

บริษทัมีสัญญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานดาํเนินงานกบับริษทัในประเทศแห่งหนึง โดยมีระยะเวลา 48 - 60 

เดือน โดยมีค่าเช่าทีตอ้งจ่ายในอนาคตดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31  ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

ระยะเวลาการจ่ายชําระ     

ภายในระยะเวลาหนึงปี 1,416 1,648 1,416 1,648 

ระยะเวลามากกว่าหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,066 2,070 1,066 2,070 

รวม 2,482 3,718 2,482 3,718 
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22.2 ภาระผกูพนัอืนๆ ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 มีรายะเอียดดงันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเทา่เงินบาท 

 ณ วนัท ี30  ณ วนัท ี31  ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31  ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31  ณ วนัท ี30  ณ วนัท ี31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

ภาระผกูพนัอืนๆ        

สัญญาซือวตัถุดิบ       

- เยน 480  - 141 - 480  - 141 - 

- บาท  14,151 2,688  14,151      2,688 

รวม  14,292 2,688  14,292  2,688 

สัญญาซือวสัดุก่อสร้าง         

- บาท   708 1,789   - - 

สัญญาอืนๆ         

- บาท 8,040  5,402  8,040 5,402 

ภาระผกูพนัอืนๆ       

เลตเตอร์ออฟเครดิต         

- เยน 253,694 419,864 75,200  129,297 253,694 419,864 75,200  129,297 

หนงัสือคาํประกนัวงเงินสินเชือ           

 ให้กบับริษทัยอ่ย           

- เยน 300,000 300,000 88,926  92,385 300,000  300,000 88,926  92,385 

 

บริษัทมีเงินฝากประจาํ ทีดินและอาคารบางส่วนทีติดจาํนองเป็นหลกัประกนั และมีขอ้จาํกดั

ไม่ใหก่้อภาระผูกพนักบัเครืองจกัรบางส่วน ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 และวนัที 31 ธนัวาคม 2559 

สาํหรับวงเงินสินเชือทียงัไม่ไดใ้ชมี้รายละเอียด ดงัต่อไปนี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30  ณ วนัที 31 ณ วนัที 30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

วงเงนิสินเชือคงเหลือ     

วงเงินเบิกเกินบญัชี 5,000 5,000 5,000 5,000 

วงเงินทรัสตรี์ซีทส,์วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต      

     และวงเงินแพค็กิงเครดิต 646,846 744,040 646,846 744,040 

วงเงินอาวลัตวัสัญญาใชเ้งิน 10,000 10,000 10,000 10,000 

วงเงินหนงัสือคาํประกนั 857,691 377,615 857,691 377,615 

 1,519,537 1,136,655 1,519,537 1,136,655 
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22.3  ณ วนัที 30 กันยายน 2560 บริษทัไม่มีการนาํเงินฝากสถาบนัการเงินไปคาํประกัน และวนัที 31 ธันวาคม 

2559 บริษทัไดน้าํเงินฝากประจาํสถาบนัการเงิน จาํนวน 278.59 ลา้นบาท ไปคาํประกนัการออกหนังสือ

คาํประกนัการส่งมอบสินคา้  
 

22.4  ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 บริษทัไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 
 

22.5 สญัญาใชบ้ริการขนส่งชินงานโครงเหล็ก 

บริษัทได้ทําสัญญาใช้บริการขนส่งชินงานโครงเหล็กกับ MIHAMA STEEL LOGISTICS 

CO., LTD เพือรับบริการขนส่งทางเรือ โดยขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเทียบเรือในประเทศญีปุ่ น รวมไปถึง

การประสานงานต่างๆกบัลูกคา้ การใหบ้ริการการจดัการขนถ่ายชินงานและเก็บรักษาชินงานจนกว่า

จะส่งมอบ ตลอดจนค่าตรวจสอบและซ่อมแซมชินงานเพิมเติมหากเกิดความผิดพลาดระหวา่งขนส่ง 

โดยการกาํหนดราคาขึนอยู่กบัปริมาณนาํหนักของการใช้บริการหรือแต่ละจาํนวนโครงการ ตาม

เงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาและปัจจยัการตลาดอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ภายใตเ้งือนไขในสัญญา ทงันี หาก

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่มีความประสงค์ทีจะต่ออายุสัญญา ตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู่้สัญญาอีกฝ่าย

ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนวนัสินสุดของสญัญา 

 

22.6  สญัญาจา้งผูเ้ชียวชาญ 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาจา้งผูเ้ชียวชาญกบับริษทั ทานากะ เวลดิง เซ็นเตอร์ จาํกดั (“ผูว้่าจา้ง”) 

เมือวนัที 1 ธันวาคม 2557 ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัจะเป็นทีปรึกษา หรือบริหารงาน

เกียวกบัการบริหารงานและการบญัชี สญัญาดงักล่าวมีอตัราค่าบริการตามเงือนไขทีระบุในสัญญา 

 

22.7  ขอ้ตกลงการใหค้าํแนะนาํดา้นเทคนิค 

บริษัทได้ทาํข้อตกลงให้คาํแนะนาํด้านเทคนิคจาก M.C.S. Nasu Company Limited เมือวนัที 1 

มกราคม 2560 ซึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยขอ้ตกลงนีจดัทาํขึนเพือให้ผูว่้าจา้งและผูรั้บจา้งไดร้ับ

ประโยชน์จากเทคโนโลยีทีต่างฝ่ายต่างมีความรู้ความชาํนาญซึงกันและกันโดยทีผูรั้บจ้างจะต้องให้

คาํแนะนาํดา้นเทคนิคทีจาํเป็นต่อธุรกิจการผลิตแก่ผูว้่าจา้งอย่างต่อเนือง โดยกาํหนดอตัราค่าบริการ

เดือนละ 10 ลา้นเยน ขอ้ตกลงนีมีกาํหนดระยะเวลาถึงวนัที 31 ธันวาคม 2560 ทงันีหากคู่สัญญาฝ่ายใด

ฝ่ายหนึงมิไดแ้จง้บอกเลิกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 2 เดือนก่อนครบกาํหนดให้ถือว่าขอ้กาํหนดนีขยายเวลา

ออกไปอีก 12 เดือน 
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วนัท ี30 กนัยายน 2560  

 

22.8  สญัญาใหก้ารสนบัสนุน 

บริษทัได้ทาํสัญญาให้แก่การสนบัสนุนกบั METROPOLO LIMITED (“ผูร้ับจา้ง”) โดยบริษทัผู ้

รับจา้งมีหนา้ทีใหก้ารใหก้ารสนบัสนุนการประสานงานขายจนถึงส่งออกชินงานโครงเหลก็ให้กบัลูกคา้ 

โดยกําหนดอตัราค่าตอบแทนขึนอยู่กบัปริมาณนาํหนกัของชินงานทีส่งออก และอตัราร้อยละจากผล

กาํไรแต่ละปีของบริษทั ระยะเวลาของสัญญาตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2562 

 

23. หนีสินทีอาจเกดิขึน 

 หนีสินทีอาจเกิดขึนจากการทีธนาคารไดอ้อกหนงัสือคาํประกนั มีต่อไปนี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเทา่เงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเทา่เงินบาท 

 ณ วนัที 30  ณ วนัท ี31  ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31  ณ วนัท ี30  ณ วนัท ี31  ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

การใชไ้ฟฟ้า         

- บาท   7,309 7,309   7,309 7,309 

การส่งมอบสินคา้         

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

 

24. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุด ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม

ประเภทของการบริการ บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 2 ส่วนงาน ดงันี  

ส่วนงาน 1 ในประเทศ 

ส่วนงาน 2 ต่างประเทศ 
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ข้อมูลตามส่วนงานทีรายงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 และ 2559 
 พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน  

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ       

ในประเทศ  ต่างประเทศ    ประเทศญีปุ่ น  ประเทศจนี    ตัดรายการบัญชี   

อสังหาริมทรัพย์  ผลติและจําหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก 

 รวม  ผลติและจําหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

ผลติและจําหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

รวม  ระหว่างกนั  รวม 

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

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์                             

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก -  -  -  2,068,380  -  2,068,380 -  68,544  -  -  -  68,544  -  - -  2,136,924 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  - - -  -  123,447   -  -  -  123,447 -  (123,447) -  - 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ                        -  2,136,924 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                            

ในบริษทัร่วม         (504)  (6,899)         - -   (504) (6,899) 

                         

กาํไรตามส่วนงานก่อน                            

หกัภาษทีีรายงาน       189,912  594,786         (42,838) (74,628)    193314  520,158 
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 พนับาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน  

 ประเทศไทย (ประเทศผู้ผลติและจําหน่าย)  ต่างประเทศ       

ในประเทศ  ต่างประเทศ    ประเทศญีปุ่ น  ประเทศจนี    ตัดรายการบัญชี   

อสังหาริมทรัพย์  ผลติและจําหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก 

 รวม  ผลติและจําหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

ผลติและจําหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

รวม  ระหว่างกนั  รวม 

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

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์                             

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก -  42,704  1,431,316  4,259,152  1,431,316  4,301,856 -  282,564  -  -  -  282,564  -  - -  4,584,420 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,688  2,569  -  -  1,688 2,569  -  191,671  -  -  -  191,671 -  (192,330) -  1,910 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ                        -  4,586,330 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                             

ในบริษทัร่วม         10,744  (13,649)         - -    10,744 (13,649) 

                         

กาํไรตามส่วนงานก่อน                            

หกัภาษทีีรายงาน       241,248  1,033,498         (19,718) 16,352    221,530  1,049,850 

                              

สินทรัพยต์ามส่วนงานที                               

รายงาน         3,146,513  4,323,850         358,499  147,651      3,505,012  4,471,501 
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25. สิทธปิระโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

เนืองจากเป็นกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนด

ตามทีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

รายไดที้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

สาํหรับงวดสามเดือน            

สินสุดวนัที 30 กนัยายน             

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 207,744  855,441  656,602  1,212,939  864,346  2,068,380 

 รวมรายได ้ 207,744  855,441  656,602  1,212,939  864,346  2,068,380 

            

สาํหรับงวดเกา้เดือน            

สินสุดวนัที 30 กนัยายน             

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 207,744  1,838,538  1,223,573  2,420,614  1,431,317  4,259,152 

 รวมรายได ้ 207,744  1,838,538  1,223,573  2,420,614  1,431,317  4,259,152 

 
26. งบการเงนิในสกลุเงินทีใช้ในการดําเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 กันยายน 2560 และวนัที 31 ธันวาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 และ 2559 แสดงในสกุลเงินเยน

ญีปุ่น ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน เนืองจากรายการหลกัในการซือขายสินคา้ของบริษทัเป็นสกุล

เงินเยนญีปุ่น โดยแสดงรายการดงันี 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 30  ณ วนัที 31  ณ วนัท ี30  ณ วนัท ี31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

สินทรัพย์        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,021,471  3,467,213  589,473  3,200,308 

เงินลงทนุชวัคราว 341,611  410,420  341,611  410,420 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2,455,821  2,305,211  1,683,149  2,296,999 

สินคา้คงเหลือ 4,430,856  2,276,854  4,096,881  2,198,431 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,249,759  8,459,698  6,711,114  8,106,158 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31  ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั -  904,656  -  904,656 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม -  346,459  -  305,053 

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -  -  936,454  166,282 

ทดิีน อาคาร และอปุกรณ์ 3,504,825  2,643,043  2,936,873  2,524,585 

ค่าความนิยม 126,701  25,989  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 138,680  24,956  12,879  14,684 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,805  12,983  16,805  12,983 

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนอนื 109,039  2,602  601  578 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,896,050  3,960,688  3,903,612  3,928,821 

รวมสินทรัพย์ 12,145,809  12,420,386  10,614,726  12,034,979 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสินหมุนเวียน        

  เงินกูย้ืมระยะสนั 521,218  300,000  -  - 

  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3,231,001  2,257,336  2,432,943  2,269,860 

  เจา้หนีสญัญาเช่าการเงินทชีาํระภายใน 1 ปี 23,970  24,465  -  - 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 138,077  280,754  137,942  280,754 

  รวมหนีสินหมุนเวียน 3,914,266  2,862,555  2,570,885  2,550,614 

หนีสินไม่หมุนเวียน        

  เจา้หนีสญัญาเช่าการเงิน 18,599  36,496  -  - 

 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 56,263  49,880  56,263  49,880 

 ประมาณการหนีสินจากการรับประกนัสินคา้ 368,128  250,611  350,141  232,624 

  รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 442,990  336,987  406,404  282,504 

รวมหนีสิน 4,357,256  3,199,542  2,977,289  2,833,118 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31  ณ วนัท ี30  ณ วนัที 31 

 กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559  กนัยายน 2560  ธนัวาคม 2559 

ส่วนของผูถื้อหุน้     

 ทุนเรือนหุน้        

     ทุนจดทะเบียน 1,330,549  1,330,549  1,330,549  1,330,549 

     ทุนทีออกและชาํระแลว้ 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 

   สาํรองหุ้นทุนซือคืน 2,122,223  962,655  2,122,223  962,655 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,728,674  7,371,048  5,790,286  7,346,725 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้ 53,622  (7,985)  (7,985)  - 

รวมส่วนของบริษทั 9,759,655  10,180,854  9,759,660  10,164,516 

หุน้ทุนสามญัซือคืน (2,122,223)  (962,655)  (2,122,223)  (962,655) 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 151,121  2,645  -  - 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 7,788,553  9,220,844  7,637,437  9,201,861 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,145,809  12,420,386  10,614,726  12,034,979 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 44 - 

 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 30 กนัยายน 2560  

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

 วนัท ี30 กนัยายน  วนัท ี30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

รายได ้        

 รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,968,054  6,274,197  2,872,888  6,072,946 

 รายไดอื้น 108,227  40,713  24,397  35,926 

 กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -  100,460  -  81,502 

 กาํไรจากการขายและรับคืนทุนบริษทัร่วม -  -  -  - 

  รวมรายได ้ 3,076,281  6,415,370  2,897,285  6,190,374 

ค่าใชจ่้าย    

 ตน้ทุนขายและบริการ 1,813,504  3,807,146  1,746,207  3,871,114 

      ค่าใชจ่้ายในการขาย 311,910  643,304  311,910  643,304 

      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 228,863  157,926  144,089  81,866 

 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 34,306  -  37,583  - 

 ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนบริษทัร่วม -  15,852  -  55,080 

 ขาดทุนจากหนีสูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได ้ -  212,647  -  - 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 31,643  24,743  22,217  17,108 

 ตน้ทุนทางการเงิน 8,622  2,615  4,054  1,342 

  รวมค่าใชจ่้าย 2,428,848  4,864,233  2,266,060  4,669,814 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (18,052) -  - 

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 647,433  1,533,085  631,225  1,520,560 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (137,723) (93,307)  (137,677)  (112,848) 

กาํไรสาํหรับงวด 509,710  1,439,778  493,548  1,407,712 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื 23,541  -  -  - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 533,251  1,439,778  493,548  1,407,712 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 45 - 

 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 30 กนัยายน 2560  

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

 วนัท ี30 กนัยายน  วนัท ี30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)        

 ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 476,124  1,439,676  499,548  1,407,712 

 ส่วนทีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 33,586  102  -  - 

กาํไรสาํหรับงวด 509,710  1,439,778  499,548  1,407,712 

การแบ่งกาํไรเบด็เสร็จรวม        

 ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 499,665  1,439,676  499,548  1,407,712 

 ส่วนทีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 33,586  102  -  - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 533,251  1,439,778  499,548  1,407,712 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (เยน) 12.57  3.04  1.08  2.97 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 458,268  474,300  458,268  474,300 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 30 กนัยายน 2560  

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

 วนัท ี30 กนัยายน  วนัท ี30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

รายได ้        

 รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,874,711  13,955,781  4,708,294  12,923,413 

 รายไดอื้น 192,826  201,908  108,453  197,987 

 กาํไรจากการขายและรับคืนทุนบริษทัร่วม -  57,828 -  - 

  รวมรายได ้ 5,067,537  14,215,517  4,816,747  13,121,400 

ค่าใชจ่้าย    

 ตน้ทุนขายและบริการ 2,886,228  8,592,803  2,822,638  7,860,533 

      ค่าใชจ่้ายในการขาย 681,687  1,369,776  681,687  1,369,776 

      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 557,121  485,088  351,978  424,000 

 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 66,968  283,692  76,914  287,402 

 ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนบริษทัร่วม -  -  -  55,080 

 ขาดทุนจากหนีสูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได ้ -  212,647  -  - 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 83,107  61,800  73,681  54,165 

 ตน้ทุนทางการเงิน 19,270  15,554  12,252  11,511 

  รวมค่าใชจ่้าย 4,294,381  11,021,360  4,019,150  10,062,467 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (34,790) (39,429) -  - 

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 738,366  3,154,728  797,597  3,058,933 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (175,052) (254,429)  (174,916)  (253,483) 

กาํไรสาํหรับงวด 563,314  2,900,299  622,681  2,805,450 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื 61,607  -  -  - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 624,921  2,900,299  622,681  2,805,450 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 47 - 

 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

วันที 30 กนัยายน 2560  

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด 

 วนัท ี30 กนัยายน  วนัท ี30 กนัยายน 

 2560  2559  2560  2559 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)        

 ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 547,361  2,884,569  622,681  2,805,450 

 ส่วนทีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,953  15,730  -  - 

กาํไรสาํหรับงวด 563,314  2,900,299  622,681  2,805,450 

การแบ่งกาํไรเบด็เสร็จรวม        

 ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 608,968  2,884,569  622,681  2,805,450 

 ส่วนทีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,953  15,730  -  - 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 624,921  2,900,299  622,681  2,805,450 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (เยน) 1.17  6.09  1.33  5.92 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 467,730  473,753  467,730  473,753 

 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 10

พฤศจิกายน 2560 




