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หน้าที ่1 

สารจากประธานกรรมการ 
 

ตามทีไ่ดท้ราบแลว้ว่าขา้พเจา้ไดข้อลาออกจากตาํแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั

เมื่อเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งขา้พเจา้ยงัคงดํารงตําแหน่งประธานต่อไปเพื่อความมเีสถยีรภาพของ

บรษิทั อยา่งไรกต็ามการหมุนเวยีนตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในปีทีผ่่านมา มผีลทาํใหเ้กดิความ

ยุง่ยากในกระบวนการเปลีย่นแปลง และยงัมผีลกระทบต่อความสมัพนัธก์บัลกูคา้อยา่งมนียัสาํคญั  ดงันัน้

เราจาํเป็นตอ้งใชค้วามพยายามเพิม่ขึน้เป็นสองเทา่เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการทีจ่ะ

เกดิขึน้จะดาํเนินไปอยา่งราบรืน่ และเพือ่ไมใ่หก้ารดาํเนินกจิการของบรษิทัไดร้บัผลกระทบใดๆ จากการ

เปลีย่นแปลงนี้   เพือ่ทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจใหก้บัคูค่า้ของเราว่าเรายงัคงพนัธมติรทีม่ ัน่คงและเชือ่ถอืได ้

 

ในปีทีผ่่านมา เรามผีลกําไรประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าเป้าหมาย อย่างไรกด็ ีเมื่อ

หากพจิารณาจากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้ ผลกาํไรนี้ถอืว่าเป็นผลกาํไรทีย่อมรบัได ้อย่างไรกต็ามในปีที่

ผ่านมาบรษิทัไม่ได้รบัโครงการใหม่ ๆ ในประเทศญีปุ่่น  (โดยโครงการต่าง ๆ ทีท่าํอยู่ ณ ปจัจุบนัเป็น

โครงการทีไ่ดร้บัมาแลว้กอ่นหน้าทัง้หมด)  ดงันัน้ เราจาํเป็นตอ้งผลกัดนัอยา่งต่อเนื่องเพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะมี

การทาํงานทีด่ขี ึน้ในปีต่อๆไป 

 

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะถึงนี้  เราขอเสนอที่จะตัง้ทมีผู้บรหิารชัว่คราว จนกว่าผู้บรหิาร

ระดบัสูงของเราจะได้การฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นซึ่งจําเป็น โดยเราจะคดัเลือกและรวบรวมทมีผู้บรหิาร

จดัการทีม่คีวามสามารถอกีครัง้ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่าจะสามารถแกไ้ขปญัหาความไมแ่น่นอนในระดบับรหิาร

ได้อย่างถาวรมากขึน้ ซึ่งนโยบายนี้เป็นแผนเดมิทีข่า้พเจ้าเคยคดิไว้ตัง้แต่แรก และเป็นเหตุผลทีไ่ด้ขอ

ลาออกจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเพื่อเปิดโอกาสใหผู้้บรหิารระดับสูงได้รบัการฝึกอบรม

เพื่อที่จะคดัเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาทําหน้าที่นี้  แต่น่าเสียดายที่มีผ่านมา เนื่องจากเราไม่

สามารถรกัษาตําแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารไว้ได้ แต่เรามุ่งมัน่ที่จะดําเนินการต่อไป และหากว่า

บรษิทัยงัตอ้งการรบัโครงการในญีปุ่่นเนื่องจากมอีตัรากาํไรทีส่งู  จงึเป็นสิง่สาํคญัทีผู่บ้รหิารระดบัสงูของ

บรษิทัจะต้องสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกคา้ญี่ปุ่นจะให้ความสําคญักบัการ

สือ่สารภาษาญีปุ่น่โดยตรงกบัผูบ้รหิารระดบัสงู) 
 

จากการเตรยีมโรงงานทีป่ระเทศไทยเมื่อปีทีแ่ลว้ บรษิทักาํลงัจะไดท้าํงานโครงการ Airport 

phase 2    ซึง่เรากาํลงัสรา้งท่อยาว 60 เมตรโดยไม่มแีนวเชื่อมต่อกบัโครงการ Airport phase 1 โดยการใช้

เครื่องดดัของเราทีเ่พิง่ซื้อมาและเครื่องเชื่อมหุ่นยนต์ ( Robot Welding Machine )   สาํหรบัทีโ่รงงานเซยีะเห

มนิในประเทศจนี เราได้ซื้อหุ้นคนืจากคู่ค้าของจีนก่อนหน้านี้ในราคาทีเ่หมาะสมเพื่อเสรมิสรา้งความ

แขง็แกรง่ของเรา สาํหรบัโรงงานทีเ่ซยีะเหมนิจะไมเ่พยีงแต่ทาํงานในโครงการของญีปุ่น่ ซึง่ชิน้งานอาจจะ

ไม่เหมาะสมที่จะผลิตที่โรงงานในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงัทําหน้าที่จุดเชื่อมในการซื้อวัตถุดิบใน

ประเทศจนี ดงัเช่นโครงการ Airport phase 2    ทีจ่ะเกดิขึน้ สาํหรบัโรงงาน Nasu ในประเทศญีปุ่่น เรามี

แผนทีจ่ะซือ้ทีด่นิ / โรงงานเพือ่จะทาํใหเ้รามสีิง่อาํนวยความสะดวกทีจ่าํเป็นในประเทศญีปุ่น่เพือ่รองรบั 
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หน้าที ่2 

สารจากประธานกรรมการ (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงการออกแบบและงานเพิม่เตมิในลกัษณะเดยีวกบัผูผ้ลติรายอื่นในญีปุ่่น   นอกจากนี้เรา

ยงัสามารถหาบุคลากรไทยในประเทศญีปุ่น่ทีม่ใีบอนุญาตพกัอาศยัและสง่กลบัมาฝึกอบรมทีป่ระเทศไทย 

เพือ่ใหพ้นกังานเหล่านัน้มใีบอนุญาตการทาํงานทีจ่ําเป็นของญีปุ่่น   ( Licenses ) ก่อนส่งพนักงานดงักล่าว

กลบัมาปฏบิตังิานทีโ่รงงาน Nasu ซึง่การดําเนินการนี้ เพื่อแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัเรื่องใบอนุญาตทาํงานใน

ประเทศญีปุ่น่ 

 

ดว้ยตน้ทนุแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศไทย วธิเีดยีวทีเ่ราสามารถแขง่ขนัได ้คอืการสาํรวจ

โครงการทีม่คีวามต้องการและความทา้ทายมากขึน้  ซึง่มขี ัน้ตอนทีเ่พิม่ขึน้และต้องใชค้วามอดทนและ

ความพยายามอย่างต่อเนื่อง  การที่จะมาถึงตรงที่เราอยู่เวลานี้ บรษิัทใช้เวลาในการดําเนินการมา

มากกว่า 15 ปี และเราจําเป็นต้องมุ่งมัน่ฝ่าฟนัเพื่อปรบัปรุงและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในปีทีจ่ะ

มาถงึ  ในขณะทีเ่ราคาดว่าจะเผชญิความทา้ทายในอนาตอนัใกล ้เราเชื่อว่าเราจําต้องมุมานะพากเพยีร

ดงัทีเ่ราทาํอยูเ่สมอ 

 

แมว้่าจะไดร้บัคาํแนะนําจากแพทยเ์กีย่วกบัปญัหาสุขภาพ ขา้พเจา้ยงัคงมคีวามพยายามที่

จะตัง้องคก์รใหม่เพื่อความสาํเรจ็ในอนาคต อย่างไรกต็ามขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะถอยออกมาตลอดเวลาเมื่อ

บรษิทันี้มคีวามพรอ้ม ดงัเหมอืนทีข่า้พเจา้ไดเ้คยประกาศไว ้ 
 

ในปีนี้ ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดจําเป็นต้องตดัสนิใจทีส่าํคญั ว่าบรษิทัเราจะดําเนินการตามหนทาง

เดมิและ ยงัคงตดัสนิใจทีจ่ะมุ่งเน้นตลาดญีปุ่่นต่อไป  หรอืว่าเราควรจะมกีลุ่มผูบ้รหิารใหม่ทีนํ่าบรษิทัไป

ในทศิทางใหม่ เพื่อเป็นการมัน่ใจว่าฝา่ยจดัการ ผูถ้อืหุน้  และพนักงานดําเนินการเป็นแนวทางเดยีวกนั 

ซึง่ไมว่่าจะเป็นทางเลอืกใดกต็าม บรษิทัยนิดรีบัคาํแนะนําในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัิ

ซีง่ทาํใหบ้รษิทัมอีนาคตทีม่ ัง่คัง่รุง่เรอืง  
 

สุดทา้ยขา้พเจา้ขอขอบคุณพนักงานกว่า 600 คนทีย่งัคงทุ่มเทเวลาและทํางานเพื่อใหทุ้ก

อย่างผ่านไปได ้หากปราศจากความไวว้างใจและความเชื่อถอืในบรษิทักย็ากทีจ่ะผ่านพน้ปีทีผ่นัผวนไป

ได้ เราหวงัเป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้รบัความเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้ถอืหุน้ในการประชุมผูถ้ือหุน้ที่จะมขีึ้น 

เพือ่จะนําคาํแนะนําเหล่านัน้มาพฒันาและกาํหนดทศิทางบรษิทัของเรา 

 

 

 

   ดร.ไนยวน  ช ิ 

ประธานกรรมการ 

         20  กมุภาพนัธ ์ 2561 
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หน้าที ่3 

คณะกรรมการบริษทั 

และคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทั 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560) 

 

 

 

 

 
                 

                  ดร.ไนยวน  ชิ   ประธานกรรมการ 

 

    คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

 

 

 

จากซา้ยไปขวา 

                       นายทินกร   สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

                                           พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
 

           
  

 

 

 

 

นายไพรัตน์    ววิฒัน์บวรวงษ ์     กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ     
  นายพรชยั   พิศาลอนุกลูกิจ      กรรมการ และรองกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส 
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คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
(ข้อมูล ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2560) 

 

ดร.ไนยวน ชิ  

 ประธานกรรมการ  

  

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่ปี  2548 

 ปัจจุบันดาํรงตาํแหน่งมาทั้งหมด   4  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2560  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   14/15   คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2560 

 จาํนวน     5,000,000   หุ้น     คดิเป็น   1   %        

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน

บริษัทในปี 2560 
 ลดลง 5,000,000 หุ้นหรือ 1% 

5. การศึกษา  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกยีวโต ประเทศญี่ปุ่ น 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่ 25 ปี 

2547 

6. ตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอืน่ 

 

 กรรมการ 

        Tanaka Welding  Center Co., Ltd. 
 

 

นายไพรตัน์ วิวฒัน์บวรวงษ์ 

 กรรมการและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษทัฯ ร่วมกบั นายพรชยั  พิศาลอนุกลูกิจ 

 กรรมการผู้อาํนวยการ  

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมื่อปี 2550 

 ปัจจุบันดาํรงตําแหน่งมาท้ังหมด  3 วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   14/15 คร้ัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 

        ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 

 จํานวน   10,000    หุ้น    หรือ   0.002  %       

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท

ในปี 2560 
 ไม่มี 

5. การศึกษา 

 

 

6. ตําแหน่งปัจจุบันในกจิการอืน่ 

 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  

        สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 70 ปี 2551 

 กรรมการ 

Tanaka Welding Center Co., Ltd. 
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นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ 

 กรรมการ (ลาออกจากตาํแหน่ง วนัท่ี 17 มกราคม 2560 และแต่งตัง้ใหม่ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 

2560) 

และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัฯ รว่มกบั นายไพรตัน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์

 รองผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายการผลิต 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่ ปี 2549 

 ปัจจุบันดาํรงตาํแหน่งมาทั้งหมด   3  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   7/7  คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 

        ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2560 

 จาํนวน 0 หุ้น 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน

บริษัทใน ปี 2560 
 ไม่ม ี

5. การศึกษา  ปริญญาโท  สาขาการจดัการอตุสาหกรรม 

 ปริญญาตรี อุตสาหกรรรมศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์    

           สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่42 ปี 

2548 

6. ตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอืน่ 

 
 กรรมการ 

Tanaka Welding  Center Co., Ltd. 
 

 

พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  (แต่งตัง้เมื่อ 27 มกราคม 2561) 

 กรรมการอิสระ 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงตาํแหน่งเมือ่ปี 2559 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2560  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  10/15  คร้ัง 

 ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  3/4 คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2560 

 จาํนวน 0 หุ้น 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท

ในปี 2560 
 ไม่ม ี 

5. การศึกษา  ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

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

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่เดอืนธันวาคม ปี 2553 

 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งมา  2 วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2560  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  14/15  คร้ัง 

 ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 

        ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2560 

 จาํนวน 0 หุ้น 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน

บริษัทในปี 2560 
 ไม่ม ี

5. การศึกษา  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่61 ปี 

2549 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่92 ปี  

2550 

 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่19 ปี 2550 

 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่30 ปี 

2556 

 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น

ที ่27 ปี 2560 

6. ตาํแหน่งปัจจุบนัในกจิการอืน่ 

 

 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

        บริษัท ควอลลเีทค จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการผู้จดัการ  

        บริษัท สํานักงานพระอาทติย์การสอบบญัชี จาํกดั 

 กรรมการอสิระ  

        บริษัท ดวีเีอม็วเีอส จาํกดั 
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นายทริเนโอะ  คาคตูะ 

 ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

   1.  สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 

      ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2560 

 จาํนวน 0 หุ้น 

2.  การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท  

      ใน ปี 2560 

 ไม่ม ี

   3.  การศึกษา  ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง สาขา Mechanical & Electric 

Osaka Municipal Miyakojima Industrial High School, 

Japan 

 

นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดา 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 

        ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2560 

 จาํนวน 33,000 หุ้น หรือ 0.0066% 

2. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน

บริษัท ในปี 2560 

 ไม่ม ี

3. การศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวชิาการบัญชี 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา 

 เลขานุการบริษทั 

 

1.  สัดส่วนในการถอืหุ้นในบริษัท 

          ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2560 

 จาํนวน 67,500 หุ้น หรือ 0.014% 

2. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน

บริษัท ในปี 2560 

 ไม่ม ี

3. การศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาการจดัการธุรกจิ

ระหว่างประเทศ   มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น 

 ปริญญาตรี สาขาการจดัการสารสนเทศคอมพวิเตอร์  

มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น 

 ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
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ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ                                                    

สาํหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

รายการ หน่วย 2560 2559 2558 

สินทรัพยร์วม ล้านบาท 3,482.94 3,706.18              3,594.24  

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ล้านบาท 500.00 500.00                 500.00  

ส่วนของผูถื้อหุน้ ล้านบาท 2,561.99 2,833.72              2,397.77  

รายได ้ ล้านบาท 3,067.63 5,332.34              3,304.77  

ค่าใชจ่้าย ล้านบาท 2,435.13 4,008.96              2,608.01  

กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี ล้านบาท 539.43 1,163.64                 654.41  

กาํไรต่อหุน้ บาท 1.16 2.46                     1.31  

มูลค่าหุน้ตามบญัชี บาท 5.12 5.67                         4.70  

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ บาท 1.00 1.00                     1.00  

เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.60 1.36                     0.70  

อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ ร้อยละ 0.50 0.55                     0.53  

 

 

                                                   (งบการเงินรวม ) 
รายการ หน่วย 2560 2559 2558 

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 3,746.84 3,826.41              3,793.24  

หนีสิ้นรวม ล้านบาท 1,196.02 985.30              1,426.15  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,550.82 2,841.11              2,367.10  

รายได้จากการขายและ

ให้บริการ 

ล้านบาท 3,103.85 5,640.25 3,586.71  

รายได้รวม ล้านบาท 3,158.37 5,735.28              3,653.71  

ค่าใช้จ่าย ล้านบาท 2,559.38 4,360.52              2,959.05  

กาํไรขั้นต้น ล้านบาท 1,352.54 2,104.34              1,276.29  

กาํไรสุทธิ  ล้านบาท 495.22 1,225.78                 615.71  
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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 

http://www.mcssteel.com/
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์   

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(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) สถาบันการเงิน 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาสาํนกังานใหญ่สีลม 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาประตูนํ้ าพระอินทร์ 
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  ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 
 

 
  

  

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

จาํกดั” และ “บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. โฮโกกุ จาํกดั”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2535 โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในวงการเหล็กและธุรกิจ

ก่อสร้างมานาน           4 ท่าน คือ ดร.ไนยวน ชิ นายสมพงษ ์เมธาสถิตยสุ์ข นายมาโนช อิวานุวฒัน์ และสุวธัน์ อ้ึง

ภากรณ์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 15 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เป็นหุ้นสามญัชาํระ

เต็มมูลค่า จาํนวน 500 ลา้นหุ้น           มูลค่าหุ้นละ 1 บาทโดยมีวตัถุประสงค์เร่ิมแรกเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและ

ติดตั้งโครงสร้างเหล็กทั่วไปขนาดไม่ใหญ่สําหรับอาคาร ต่อมาได้พฒันาเป็นผูผ้ลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ 

(Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กท่ีเป็นคาน  (Beam) และเสา (Column-Box) ท่ีมีความทนทานต่อ

แรงสัน่สะเทือนไดดี้ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ นอกจากน้ีใน  ปี 2546 บริษทัไดเ้ร่ิมขยายการลงทุน

ไปสู่ธุรกิจเกษตร แต่เน่ืองจากใน 2 ปีท่ีผ่านมาธุรกิจดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการ ไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากไม่มี

การสนบัสนุนอยา่งจริงจงัในส่วนของภาครัฐบาล ปลายปี 2549 บริษทัฯ จึงตดัสินใจยกเลิกโครงการดงักล่าว 

  บริษัทมีการประกอบธุรกิจเหล็กโดยมีโรงงานตั้ งอยู่ท่ี  ต ําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา  

"เราเป็นผู้ผลติ ตดิตั้งและทดสอบงานโครงสร้างเหลก็ที่มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐานสากล เป็นที่พงึพอใจของลูกค้า" 
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โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) สาํหรับโครงการก่อสร้าง            

ขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเหล็กท่ีบริษทัผลิตมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างเหล็กท่ี

นาํมาใชเ้ป็นเสา (Box Column) และโครงสร้างเหล็กท่ีนาํมาใชเ้ป็นคาน (Beam) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของ

อาคาร โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีทั้ งหมด  13 โรงงาน บนเน้ือท่ี  255  ไร่  มีกาํลงัการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 70,000  

ตนัต่อปี           

 โดยเม่ือปลายปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมซ้ือเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ( Robot Machine ) เพ่ือมาผลิตช้ินงาน

ประเภท Column และ Pipe โดยไดผ้ลิตโครงสร้างตั้งแต่มิถุนายน 2560 ซ่ึงจะทาํให้บริษทัมีกาํลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน 

12,000-15,000 ตนัต่อปี สาํหรับงาน Column และ Pipe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ขบวนการผลิตโครงสร้างเหล็กจะเร่ิมตั้งแต่ การนาํแผ่นเหล็กรีดร้อนคุณภาพสูงมาตดัให้ไดข้นาดท่ี

ตอ้งการ จากนั้นนาํแผ่นเหล็กมาประกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ยการเช่ือมเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เสา หรือ คาน โดยใชล้วด

เช่ือมเป็นวสัดุในการเช่ือมต่อ จากนั้นนาํช้ินส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เหลก็ลวด ท่อเหลก็ แผน่เหลก็ ตามแบบมา

เช่ือมต่อใหค้รบ ขั้นสุดทา้ยปรับแต่งใหง้านไดต้ามคุณภาพท่ีตอ้งการ 
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ขั้นตอนการผลติคาน (Beam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตดัช้ินส่วน ประกอบเป็นรูป H เช่ือมโดยใชผ้งฟลัก๊ปกคลุมเพ่ือประกอบให้แน่น 

แกไ้ขส่วนโคง้ดว้ยเคร่ืองจกัร แกไ้ขส่วนโก่งดว้ยความร้อนให้ไดค้่ามาตรฐาน 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 

เช่ือมอิเลคโตรสแล็กท่ีแฟลงจเ์พล เช่ือมแผน่ดา้นบนหวัเสาและแกไ้ข

ส่วนท่ีดดับิดมากดว้ยความร้อน 

ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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 บริษทัมีการจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้โดยตรง ไปยงักลุ่มลูกคา้ผูรั้บเหมาขนาดใหญ่และลูกคา้ที่มี

โครงการก่อสร้างทัว่ไป โดยในปี 2560 บริษทัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรงให้กบัลูกคา้ในประเทศญี่ปุ่น 100 %  

ของปริมาณการจาํหน่ายรวม  ซ่ึงโดยทัว่ไปบริษทัจะไดรั้บรายการสั่งซ้ือล่วงหน้าจากลูกคา้อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 

1 ปีทาํให้บริษทัไม่มีปัญหาเร่ืองการผลิตและจาํหน่าย นอกจากน้ี สินคา้ของบริษทัมีคุณภาพไดรั้บมาตรฐานเป็น

ท่ียอมรับในประเทศญี่ปุ่น และบริษทัไดรั้กษาคุณภาพช้ินงานที่ผลิตให้ไดต้ามมาตรฐานอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี

ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดรั้บการยอมรับจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศ 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 

 2560 Recertified AISC, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 17025:2005, EN ISO 3834-2, 

ISO 14001:2004 และ S-GRADE 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัปี 2560 
 

 

 

 
• เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560 ตกลง ซ้ือหุน้จาํนวน 35% ของ M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd. , ประเทศจีน  ใน

ราคา 17  ลา้นหยวน หรือประมาณ 84.16 ลา้นบาท ทาํใหณ้ ปัจจุบนั บริษทัถือหุน้จาํนวน 74% ของบริษทั

ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

• วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 อนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืน (Treasury Stock) ของบริษทั เพ่ือการบริหารทาง

การเงิน จาํนวนหุน้ไม่เกิน 23,000,000 หุน้ หรือ 4.60% ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ในวงเงิน

ไม่เกิน 380 ลา้นบาท 

• วนัท่ี 27 กนัยายน 2560 แจง้ส้ินสุดโครงการซ้ือหุน้คืน เพ่ือบริหารทางการเงิน  โดยบริษทัซ้ือหุน้คืนรวม

ทั้งส้ินจาํนวน 23,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.60 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน  

354,878,400.00  บาท 

• ก่อสร้างออฟฟิศใหม่ในบริเวณโรงงานเดิม ดว้ยงบประมาณ  50.34  ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. M.C.S. Steel – Xiamen Co., Ltd. 

ท่ีตั้ง Xiamen , ประเทศจีน 

2. อืน่ ๆ 
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โครงสร้างการลงทนุ 
 

บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกจิการ 

ประเทศทีต่ั้ง 

 

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

 

ทุนชําระแล้ว 

สัดส่วนการถอืหุ้น

ของบริษทั 

( % ) 

บริษัทย่อย 

Tanaka Welding 

Center Co., Ltd.  

รับจา้ง 

ประเทศไทย 

การถือหุน้ 

และผูบ้ริหารร่วมกนั 

40,000,000 บาท 99.92 

M.C.S. Steel-Xiamen 

Co., Ltd. 

รับจา้ง 

จีน 

การถือหุน้ 

และผูบ้ริหารร่วมกนั 

7.8 ลา้นดอลล่าร์ 

สหรัฐ 

74.00 

M.C.S. NASU Co., 

Ltd. 

รับจา้ง 

ญ่ีปุ่น 

การถือหุน้ 

และผูบ้ริหารร่วมกนั 

50 ลา้นเยน 66.00 
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โครงสร้างรายได้ 
 

หน่วย : บาท 

 

หมายเหตุ   :  โครงสร้างรายไดน้ี้ไม่นบัรวมส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  ของบริษทัยอ่ย 

 

 

โครงสร้างลกูค้า 
 

 

 

  

 

ผลติภัณฑ์ 2558 2559 2560 

 จาํนวนเงิน 

 

ร้อยละ 

% 

จาํนวนเงิน 

 

ร้อยละ 

% 

จาํนวนเงิน 

 

ร้อยละ 

% 

1.รายไดจ้ากการขายโครงสร้างเหลก็       

   1.1 งานในประเทศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

   1.2 งานต่างประเทศ 3,586,709,417 98.17 5,252,284,047 98.50 3,103,845,344 98.27 

2. รายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ 12,852,475 0.35 12,721,864 0.24 14,809,529 0.47 

3. รายไดอ่ื้นๆ 17,061,888 0.47 67,331,247 1.26 39,709,594 1.26 

4. กาํไรจากการขายเงินลงทุน 2,952,480 0.08 0 0.00 0 0.00 

5. กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 34,136,635 0.93 0 0.00 0 0.00 

รายได้รวม 3,653,712,895 100.00 5,332,337,158 100.00 3,158,364,467 100.00 

ปี งานทีส่่งออก             

( ตนั ) 

2556 37,815 

2557 15,049 

2558 48,866 

2559 65,738 

2560 43,897 
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งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  บริษทั  เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  มีงานท่ีรอการส่งมอบ ดงัน้ี 

 

มูลค่างาน ปีที�คาดว่า % ของงานที� มูลค่าของงานที�ยังไม่ได้

( ล้าน JPY ) จะแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ส่งมอบ ส่งมอบ ( ล้าน JPY )

1 Muromachi 3 อาคารสูง ญี�ปุ่น 2,175.62            2561 3.12% 67.79                              มีสัญญา

2 OH1 อาคารสูง ญี�ปุ่น 6,764.40            2561 38.55% 2,607.63                        มีสัญญา

3 Takeshiba อาคารสูง ญี�ปุ่น 2,975.08            2561 84.85% 2,524.34                        มีสัญญา

4 Toshimaku อาคารสูง ญี�ปุ่น 666.37                2561 78.82% 525.21                           มีสัญญา

5 Oomiya Daimon อาคารสูง ญี�ปุ่น 603.92                2561 100.00% 603.92                           มีสัญญา

6 Orix Matsubushi อาคาร ญี�ปุ่น 238.46                2561 100.00% 238.46                           มีสัญญา

7 NAGOYA อาคาร ญี�ปุ่น 140.06                2561 100.00% 140.06                           มีสัญญา

8 Yodobashi Camera อาคารสูง ญี�ปุ่น 96.29                  2561 100.00% 96.29                              อยู่ระหว่างจัดทํา

9 Funabashi 2 อาคาร ญี�ปุ่น 1,432.85            2561 100.00% 1,432.85                        อยู่ระหว่างจัดทํา

10 AOT อาคารผู้โดยสาร ไทย 1,139.71            2561 100.00% 1,139.71                        อยู่ระหว่างจัดทํา

มูลค่า (ล้าน JPY ) 9,376.27                        

มูลค่า (ล้านบาท) อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที� 30/12/2560   100 Yen = 0.285982 ) 2,855.69                        

ประเภทของงาน สถานที�ตั�งชื�อโครงการที� สถานะ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project : OH1 
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 ปัจจยัความเส่ียง 
 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่น 

 ผูส่้งออกทั้งหลายหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะรับผลกระทบโดยการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียน แมว้า่รายได้

ส่วนมากของบริษทัน้ีเป็นเงินเยน แต่บริษทัไดรั้บผบกระทบน้อยจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจาก

วตัถุดิบซ่ึงมีมูลค่าเกือบ 45% ของตน้ทุนการผลิต มีการซ้ือขายเป็นเงินสกุลเดียวกนัซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงต่อความ

ผนัผวนของการแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศโดยธรรมชาติ อยา่งไรก็ดี ความผนัผวนของสกุลเงินบาทไทย และเงินเยนญ่ีปุ่น

ในปี พ.ศ. 2560 มีผลทาํใหเ้กิดการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวนหน่ึง ความเคล่ือนไหว “QE” ทัว่โลกในปัจจุบนัทาํให้

เกิดความกดดนัรัฐบาลต่าง ๆ ดาํเนินการเก่ียวกบัสกลุเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศตน และรัฐบาลของเราเป็นหน่ึงในสองสาม

รัฐบาลท่ียงัไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงักล่าว เราคาดวา่การอ่อนตวัของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะมีเกิดข้ึนอีกในอนาคต ซ่ึง

จะมีความสาํคญัต่อการดาํเนินกิจการของบริษทั 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัราคานํา้มนั  

 ในปี 2560 ราคานํ้ ามนัดิบในตลาดโลก ข้ึนสูงอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีผลกดดนัส่วนใหญ่ของปีงบประมาณ เป็น

ผลเสียต่อค่าขนส่งในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัผูส่้งออก ราคานํ้ ามนัท่ีสูงข้ึนมีผลกระทบต่อค่าขนส่งของเราและจะ

มีผลกระทบต่อราคาตน้ทุนทั้งหมดซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 10% - 15% ของราคาตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงเราคาดหวงัวา่ราคานํ้ ามนัจะลดลง

ในปี พ.ศ. 2561 

 

ความเส่ียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มอีทิธิพลในการกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการ 

 ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2560 กลุ่ม ดร.ไนยวน ชิ ไดข้ายหุ้นส่วนใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไดข้อลาออกจากตาํแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตั้งแต่ปลายปี 2559 ซ่ึงทาํให้กลุ่มของท่านไม่มีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการ 

ซ่ึงการบิหารงานรูปแบบใหม่คาดวา่จะมีข้ึนหลงัจากการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ความเส่ียงทีข่ึน้อยู่กบัลูกค้ารายใหญ่เพยีงสองสามรายเท่านั้น 

 บริษทัประกอบธุรกิจโครงสร้างเหลก็ และส่งมอบโครงสร้างใหญ่ตามลกัษณะเฉพาะท่ีกาํหนดโดยแต่ละโครงการ 

ลูกคา้รายใหญ่ของบริษทั คือ Kajima Corporation, Takenaka Corporation  และ Obayashi Corporation ซ่ึงเป็นสามบริษทั

ก่อสร้างและเป็นบริษทัผูน้าํท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น รายไดข้องบริษทัมากกวา่ 75% ของรายไดท้ั้งหมด ในระหวา่งปี 

2560 มาจากบริษทัเหล่าน้ี ดงันั้นการสูญเสียลูกคา้รายใดรายหน่ึงในจาํนวนน้ีจะมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ

บริษทัอย่างมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้นโยบายท่ีจะขยายเขา้สู่ตลาดอ่ืน เพ่ือลดความเส่ียง และมีการเตรียมงาน

บางอยา่งในระหวา่งปี 2560 และจะดาํเนินการต่อเน่ืองไปในปี 2561  
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ความเส่ียงเกีย่วกบัการจดัหาวตัถุดบิ 

 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการสร้างโครงสร้างเหล็กคือเหล็กรีดร้อนพิเศษ บริษทัสั่งเหล็กรีดร้อนเกรดพิเศษจาก JFE 

Steel Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัเหล็กท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองของญ่ีปุ่น เป็นแหล่งจดัหาหลกั มูลค่าของการนาํเขา้

ประมาณ  80% ของมูลค่าวตัถุดิบทั้งหมดของบริษทั บริษทัไดบ้รรลุความสาํเร็จของนโยบายของบริษทัในการกระจายความ

เส่ียงในการท่ีข้ึนอยู่กบัการจดัหาวตัถุดิบจากเพียงบริษทัเดียว โดยทางการจดัหาแผ่นเหล็กท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั และมี

คุณภาพคลา้ยกนัจาก SHINNITTETSU SUMIKIN Corporation ในประเทศญ่ีปุ่น และ POSCO Corporation ในประเทศ

เกาหลี อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ร่ิมสาํรวจความเป็นไปไดใ้นการจดัซ้ือวตัถุดิบจากโรงงานจีนโดยผ่านโรงงานของเราในประเทศ

จีน บริษทัไดรั้บความสาํเร็จจากการใชว้ตัถุดิบในประเทศจีน ถึงแมว้า่เหล็กจากประเทศจีนราคาสูงกวา่ เน่ืองจากนโยบาย

ของรัฐบาลใหม่จีน บริษทัก็ยงัคาดวา่การใชว้ตัถุดิบจากประเทศจีนอาจจะไดเ้ปรียบคู่แข่งต่าง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่นในอนาคต   

อยา่งไรก็ดี การรวมบริษทัใหญ่ ๆของผูผ้ลิตเหลก็ทัว่โลกในเร็ว ๆ น้ี ทาํใหเ้กิดขอ้ตกลงระหวา่งผูผ้ลิตเหล็กท่ีไม่เป็นทางการ 

ซ่ึงอาจจะนาํไปสู่ราคาเหลก็ท่ีแพงข้ึน อนัจะเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดส้าํหรับบริษทัโครงสร้างเหลก็  ในการท่ีจะซ้ือวตัถุดิบ

ใหมี้ปริมาณเพียงพอและดว้ยราคาท่ีเหมาะสม 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัแนวโน้มของเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่ น 

 ธุรกิจของบริษทัคือการผลิตโครงเหลก็ขนาดใหญ่สาํหรับอาคารสูง ซ่ึง 90% บริษทัเราส่งออกใหผู้รั้บเหมาใหญ่ใน

ประเทศญ่ีปุ่นภาวะความผนัแปรของเศรษฐกิจโลกจะมีผลกระทบอยา่งแน่นอนต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงไม่ยกเวน้

อุตสาหกรรมการก่อสร้างของญ่ีปุ่น ซ่ึงไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั ความล่าชา้และการยกเลิกโครงการต่าง ๆ กลายเป็นเร่ือง

ท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ ซ่ึงทาํใหโ้ครงการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่มีความแน่นอนเหมือนแต่ก่อน และยงัรวมถึงโครงการใหญ่ ๆ ของ

ญ่ีปุ่นท่ีอยูร่อบๆใจกลางเมืองโตเกียวเกิดความล่าชา้เป็นอยา่งมากเน่ืองจากแรงงานและการจดัหาวตัถุดิบท่ีไม่พอเพียง      แต่

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเมืองโตเกียวจะไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัโอลิมปิคเกมส์ในปี 2563 ประกอบกบันโยบายทางดา้น

งบประมาณของรัฐบาลใหม่ทาํใหก้ารลงทุนก่อสร้างเร่ิมดีข้ึนซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีบริษทัอาจจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต  
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานใหม่ 3 ชั้น 

Robot Column Welding 15 Ton Robot Core Conection 3 Ton 
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ประเภทลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ� ราคาทุน มูลค่าสุทธิ มูลค่าหลักประกัน ภาระผูกพัน

( พันบาท ) ( พันบาท ) ที�ติดภาระคํ�าประกัน

(1) ที�ดินและส่วนปรับปรุง เป็นเจ้าของ 133,820                    133,820                    90,108                      มี

(2) อาคารและสิ�งปลูกสร้าง เป็นเจ้าของ 793,321                    403,310                    106,677                    มี

(3) เครื�องจักรและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 968,385                    384,512                    2,852                        มี

(4) เครื�องใช้สํานักงาน เครื�องตกแต่ง และยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 218,611                    75,558                      -                            ไม่มี

(5) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 36,707                      36,707                      -                            ไม่มี

รวมที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,150,844                 1,033,907                 199,638                    

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดทรัพยสิ์น

มูลค่าทางบญัชี ดงัน้ี  
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โครงสร้างผูถื้อหุ้นและการจดัการ 
 

1. หลกัทรัพย์ของบริษัท 

    ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คือ 

 

 ทุนจดทะเบียน  จาํนวน  500,000,000  บาท  (ชาํระเตม็จาํนวน) 

แบ่งเป็นหุน้สามญั  จาํนวน  500,000,000  หุน้  

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ                  1.00  บาท  

 

2. โครงการซ้ือหุ้นคนืของบริษัทคร้ังที ่2 ปี 2560 

     เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนเพ่ือการบริหาร

ทางการเงิน มีการอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนของบริษทั เพ่ือการบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- วงเงินสูงสุดท่ีใชใ้นการซ้ือหุน้คืน 380 ลา้นบาท 

 - จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืน 23,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ  

   4.6 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

                         - วธีิการซ้ือหุน้คืน โดยการซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

-  ระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืน ตั้งแตว่นัท่ี 1 มิถุนายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  

 

โดยโครงการดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ซ่ึงบริษทัไดท้าํการซ้ือหุน้ สาํหรับโครงการ

ท่ี 2 รวมแลว้จาํนวน 23,000,000 หุน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 4.60 ของทุนจดทะเบียน รวมแลว้เป็นเงินจาํนวน  354,878,400.00 

บาท 

 

ณ ปัจจุบนั บริษทัไดท้าํการซ้ือหุน้รวมทั้ง 2 โครงการ จาํนวน 50,000,000 หุน้ โดยคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของ

ทุนจดทะเบียน 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษี

และสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจกาํหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดย

ข้ึนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การ

ขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั โดยในส่วนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในแต่ละปี 

 

 

ทั้งน้ีในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2552-2560  ตามรายละเอียดดา้นล่าง 

 

 

**รวมเงินปันผลท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ปี 2561 ใหมี้การจ่ายเพ่ิม 0.40 บาท/หุน้                                                                

สาํหรับผลประกอบการ ปี 2560 โดยจะจ่ายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

ปี กาํไรสุทธิ เงนิปันผล % 

งบเฉพาะกจิการ  

(ล้านบาท) 

( บาท ) กาํไรสุทธิ 

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 

2560 539.43   0.60** 50.28 
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4. ผู้ถือหุ้น   

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 29  ธนัวาคม 2560 

 

สัดส่วนการถือ

(ร้อยละ)

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 78,253,060.00    15.65             

2 บริษัท เอ็ม.ซ.ีเอส.สตีล จํากัด (มหาชน) 50,000,000.00    10.00             

3 นาย สุรชัย รติทอง 36,500,000.00    7.30               

กลุ่มของนายสุรชัย 10,069,700.00    2.01               

รวม 46,569,700.00     9.31                 

4 นาย ฮากิชิน ทันวานี 31,187,400.00    6.24               

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

6 NORBAX, INC. 9,951,900.00      1.99               

7 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 8,141,200.00      1.63               

8 N.C.B.TRUST LIMITED-AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC 7,603,200.00      1.52               

9 นาย สมพงษ์  เมธาสถิตย์สุข 6,100,000.00      1.22               

กลุ่มของนายสมพงษ์ 840,200.00         0.17               

รวม 6,940,200.00       1.39                 

10 นาย สมเกียรติ  เทิดทูลทวีเดช 6,580,400.00      1.32               

11 นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์ 4,000,000.00      0.80               

กลุ่มของนายสุนทร 1,811,500.00      0.36               

รวม 5,811,500.00       1.16                 

12 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 225,759,540.00   45.15             

500,000,000.00   100.00             

รายชื่อ จํานวนหุ้น

รวมทั้งสิ้น
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โครงสร้างการจดัการ 
โครงสร้างการจัดการ  (ณ วนัที ่5 มกราคม  2561) 
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บริษทัมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบดว้ย 

(1) คณะกรรมการบริษทั   

(2) คณะกรรมการบริหาร  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) ผูบ้ริหาร 
 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

 

  

 ณ ส้ินปี 2560  บริษทัมีคณะกรรมการจาํนวน 5  ท่านเป็นผูก้าํหนดแนวนโยบายการดาํเนินงานของบริษทั 

กบัมีอาํนาจหนา้ท่ีบริหารจัดการ ควบคุมและติดตามการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ 

และขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและครบถว้นให้กบัผูถื้อ

หุน้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและให้การบริหารมีความโปร่งใสซ่ึงคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการท่านหน่ึงหรือ

หลายท่าน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนกรรมการได ้  
 

  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 15/2560  เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2560  ไดเ้ปล่ียนแปลงอาํนาจการลงนาม

ผกูพนับริษทั จาก 

 

เดมิ  นายสมพงษ ์ เมธาสถิตยสุ์ข, นายสุรชยั รติทอง และ นายไพรัตน์  ววิฒัน์บวรวงษ ์กรรมการสองในสามคนน้ี

ลงนามร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั   

  

 

 

รายช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

 

ประเภท 

2560 

จาํนวนคร้ังท่ี 

เขา้ร่วมประชุม 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 14/15 

2. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 14/15 

3. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 7/7 

4. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ                                         

และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 14/15 

5. พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก 
 

กรรมการอิสระ                                         
และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 10/15 
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เปลีย่นเป็น 

 นายไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ์ และ นายพรชัย พิศาลอนุกูลกิจ กรรมการสองท่านน้ีลงนามร่วมกัน และ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 

 
 
(2)  คณะกรรมการบริหาร 

 

 ณ ส้ินปี 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 3 ท่าน 

 

ที ่ ช่ือ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ รองผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายผลิต กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผูบ้ริหารสูงสุดของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทั รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 

4. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยมุ่งเนน้ในความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทั 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัรวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ ประกาศ/คาํสั่งท่ี

ออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

8. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

    8.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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    8.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

    8.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กบัธุรกิจของบริษทั  

       รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 

9. รายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง 

10. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั      ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) ผู้บริหาร 
 

 ณ ส้ินปี 2560 มีจาํนวน  6  ท่าน ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการบริหาร ,ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, 

กรรมการผูอ้าํนวยการ, ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, รองผูอ้าํนวยการอาวโุส,  รองผูอ้าํนวยการ  รวมทั้งผูจ้ดัการฝ่าย

บญัชีและการเงิน  โดยมีหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารดาํเนินกิจการของบริษทั ตามสายงานท่ีรับผิดชอบ   
 

 

(5) เลขานุการบริษัท 

ณ ปัจจุบนัมีนางสาว กญัชลิกา  แสงปริญญา ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทัฯ 

 

จาํนวนพนกังาน  
ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีพนกังาน  (ไม่รวมผูบ้ริหาร)  แบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัที ่ ช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 (วา่ง) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการผูอ้าํนวยการ 

4. Mr. Tsuneo Kakuta ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ รองผูอ้าํนวยอาวโุสการฝ่ายผลิต 

6. นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน (คน) 

2560 

พนักงานฝ่ายผลติและประกนัคุณภาพ 403 

พนักงานพม่า 87 

พนักงานส่วนสํานักงาน 183 

รวมทั้งส้ิน 673 
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การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัเร่ือง การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คลอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูล วนั เวลาสถานท่ี และวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหนา้ผ่าน 

Website ของบริษทัก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ

ตามมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัรวมทั้งมีเอกสารแนบวาระการประชุม  โดย

บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษทั เป็นผูจ้ ัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผูถื้อหุ้นทุกราย เป็นการ

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 7 วนั และกรณีท่ีวาระพิเศษท่ีตอ้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา จะมีการส่ง

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัโดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น ประกอบดว้ย 

 วาระพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล มีการแจง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราเงิน

ปันผลท่ีเสนอจ่าย และสดัส่วนของเงินปันผล กรณีท่ีไดรั้บสิทธิทางภาษีของ BOI 

 วาระพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการ มีการระบุช่ือ นามสกุล อายุ  จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ                   

วฒิุการศึกษา  หลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประวติัการทาํงาน จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ สัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุม

ในปีท่ีผ่านมา  และขอ้พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา รวมทั้งค่าตอบแทนของ

กรรมการท่ีขออนุมติั 

 วาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี มีการระบุช่ือผูส้อบญัชี บริษทัท่ีสังกัด  เลขท่ีใบอนุญาต 

จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั รวมทั้งความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี โดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

2) บริษทัจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีมีการเดินทางสะดวก 

โดยกาํหนดวนัประชุมเป็นวนัธรรมดาท่ีไม่ตรงกบัวนัหยดุยาว และเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเพ่ือ

เขา้ประชุมก่อนเวลาการประชุมล่วงหนา้ก่อนเร่ิมประชุมอยา่งนอ้ย 1.30 ชัว่โมงโดยสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมา

หลงัจากปิดการลงทะเบียนแลว้ทางบริษทัเปิดโอกาสให้สามารถเขา้ไปร่วมสงัเกตการการประชุมได ้   

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       และในส่วนของ

การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาํหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มีการรวบรามคะแนนเสียง

ผา่นระบบ Barcode เช่นกนั ดงันั้นทาํใหก้ารลงทะเบียน หรือการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และแม่นยาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2560  เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 คณะกรรมกรรมการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 2 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 ทางบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร 

โดยรายละเอียดของคาํถามและคาํตอบบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจดั

ให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียง แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้ง

กรรมการซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้แต่งตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้ งลงคะแนนเก่ียวกับ

ค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ 
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3) ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียง 

แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้ต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

รวมทั้งลงคะแนนเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ 

 

3. การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

1) ก่อนเร่ิมการประชุมทางบริษทัไดมี้การอธิบายวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ และมีการบนัทึกลงใน

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นถึงขั้นตอนการลงคะแนน ประเด็นคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายช่ือ

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงมีการนาํส่งมติการประชุมผูถื้อหุ้นในวนัรุ่งข้ึนผ่านระบบการรายงานของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทราบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยรายงาน

การประชุมฉบบัสมบูรณ์ไดมี้การเปิดเผยไวบ้น website ของบริษทั 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัเพ่ือปกป้องสิทธิข้ึนพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้     

ทุกราย ดงัน้ี 

 

1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่ผา่นทาง website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ จดัทาํทั้งฉบบัภาษาองักฤษ และภาษาไทย 
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2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

 บริษทัไดห้ลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 1 เดือนเพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรม

และความโปร่งใส  

 โดยสาํหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการ

เป็นรายคน 

 

3. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงกาํหนดการเก็บรักษาและ

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 : ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

ลูกคา้ : เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลบัของลูกคา้ 
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และมีระบบในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพ่ือรีบดาํเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมและ

โดยเร็วท่ีสุด 

คู่แข่ง : ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอุตสาหกรรมหรือผูก้าํกบัดูแลจากทางการกาํหนด                     
รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั   

สงัคม : มีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและใหก้าร                       
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก้ือกลูและสร้างสรรคต์่อสงัคมตามความเหมาะสม 

 

โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 

 การกาํหนดขอบเขตในการดูแลลูกคา้ โดยกาํหนดการตั้งวงเงินสาํรองสาํหรับช้ินงานในช่วงอายขุองสินคา้หลงั

การส่งมอบเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี เพ่ือใหลู้กคา้ไดม้ัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ของบริษทั 

 บริษทัมีขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการคดัเลือกคูค่า้หรือผูรั้บเหมา ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  การดาํเนินการ มีการจดัทาํอยา่งเป็นระบบ ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ การประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชน บริษทัไดรั้บการอนุมติั มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 เม่ือเดือนมกราคมปี 2558 ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่

ระบบการผลิตของบริษทัไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 การปฏิบติักบัพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม   

 

 ในทุกปีบริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกท่านมีการพฒันาความรู้ดา้นต่างๆ โดยในปี 2560 มีการ

สนบัสนุนงบประมาณอบรมทั้งส้ินประมาณ 8,420,931 บาท เพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บการอบรม

อยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็นการอบรมของพนกังานฝ่ายผลิต และฝ่ายสาํนกังานดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยั โดยจดัอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีจาํเป็นใหก้บั

พนกังานทุกคนท่ีทาํงานกบับริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้ ถุงมือ แวน่ตา และอ่ืน ๆ       รวมถึง

การสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี  โดยจดัใหมี้สนามกีฬา หอ้งออกกาํลงักาย   รวมทั้งสนบัสนุน

เร่ืองงบประมาณเก่ียวกบัการออกกาํลงักายใหก้บัพนกังาน  เช่น การมีส่วนร่วมสนบัสนุนงบประมาณ

ทีมฟตุบอลของพนกังาน  โดยในทุกปีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การแขง่ขนักีฬาประจาํปี เพ่ือใหพ้นกังานไดมี้

ส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งพนกังานในบริษทั  
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เ พ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและเพ่ิมขีด

ความสามารถใน   การแข่งขนัของกิจการ รวมทั้งเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้าํหนด

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

(1)  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

(2) คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเส่ียง

ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ

รับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 

(3) การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

(4) มีการกาํหนดจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบติั  พร้อมจดัทาํคู่มือการ

ปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual)  

นอกจากน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดทุกประการ              ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษทัเขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรายงานการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี   และ

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดน้าํเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัอ และท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

 

 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส        ให้กบั

ผูถื้อหุน้ ทุกราย บริษทัยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปให้

เป็นไปตามมาตรฐานและกฏเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งโดยผ่าน

ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถือ website ของบริษัท 

(www.mcssteel.com) อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัติดต่อไดห้ลาย

ช่องทางดงัน้ี 

 

http://www.mcssteel.com/
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(1) ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) มายงั  info@mcssteel.co.th   

(2) โทรเขา้มาสอบถามท่ีเบอร์โทรศพัท์ของบริษทั 035-372961-6  ต่อ 115 หรือ 903 ติดต่อนกัลงทุน

สัมพนัธ์ (Investor Relations)   โดยบริษทัไดม้อบหมายให้ นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา  ทาํ

หนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป        

 

โดยในปี 2560  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน / สมาคม / บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพย ์

สามารถเขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัไดต้ามความเหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีว่า ขอ้มูลท่ีให้เป็นขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะแลว้ โดยในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหบ้ริษทัต่าง ๆ เขา้เยีย่มชมโรงงานดงัน้ี 

 

 วนัท่ี 24 เมษายน 2560  สาํนกังานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Office of Industrial Economics : OIE) 

 จาํนวน  30 ท่าน  
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 วนัท่ี 26 เมษายน 2560 นกัลงทุนและตวัแทนจากหลกัทรัพยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัท่ี 6 กนัยายน 2560 จดักิจกรรม Opportunity Day ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกบัผลประกอบการ 

สาํหรับไตรมาส 2/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัท่ี 21 กนัยายน 2560 นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ เขา้ศึกษาระบบการทาํงาน และเร่ืองการเช่ือมเหลก็  
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 วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 พบนกัลงทุนจากต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

 ภาวะผูน้าํและวสิยัทศัน์ 

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาํเนิน

ธุรกิจ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและกาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์  เป้าหมาย ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 

ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการไปตามท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของ

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตาม

หลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี    
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน การประเมินและการบริหารงานท่ีรัดกมุต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว

อยา่งสมํ่าเสมอ   

 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาให้มีการกาํหนดและแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหวา่ง

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารโดยกาํหนดระดบัอาํนาจการดาํเนินการอยา่งชดัเจน รวมทั้งส่ือสารบทบาทหนา้ท่ีและ                

ความรับผิดชอบดงักล่าวต่อกรรมการและพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในการดาํเนิน

ธุรกิจ และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทางการ และใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดย

บริษทัจะมีการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวเป็นประจาํรวมถึงมีการกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย  
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 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทมีคณะกรรมการประกอบด้วยผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ดา้นต่างๆ รวม  7  ท่าน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และ กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึง 3 ท่านทาํ

หนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีทั้ง  3  ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยคุณสมบติัและ

ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดไว ้เพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการ

ในดา้นต่างๆของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 

 

 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทั (ดร.ไนยวน ชิ ) ณ.ส้ินปี 2560 ถือหุน้ร้อยละ  1%  ของหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด 

และเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ดร.ไนยวน ชิ ไดล้าออกจากตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทาํใหท่้านไม่มีอาํนาจลงนาม

ผกูพนัของบริษทั โดย ณ ปัจจุบนั อาํนาจการลงนามของบริษทัไดแ้ก่   นายไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์และนายพรชยั    พิศาล

อนุกลูกิจ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั ร่วมกนั 

 
 

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
  

กรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีการกาํหนด 

ค่าตอบแทนจะจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนท่ีมี

ความคลา้ยคลึงกนั โดยค่าตอบแทนท่ีกาํหนดข้ึนมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหาร

แต่ละท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั  
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

• กรรมการ 

                        รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2560 ซ่ึงประกอบดว้ยประชุมกรรมการ  15 คร้ัง,  ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2559 2560 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ 902,500 1,257,000 

2. นายสมพงษ ์เมธาสถิตยสุ์ข 

ลาออกเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

กรรมการ 710,000 1,125,000 

3. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ กรรมการ 680,000 965,000 

4. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ 695,000 1,065,000 

5. นายสมยศ เจียมจิรังกร 

ลาออกเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

กรรมการ 932,500 822,000 

6.พลตาํรวจเอกสุวฒัน์ จนัทร์อิทธิกลุ 

ลาออกเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 

กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- 1,005,000 

7. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 785,000 1,140,000 

8. นายฮารกิชิน  ทนัวานี 

ลาออกเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

กรรมการ 665,000 1,065,000 

9. ดร.สุรชยั รติทอง 

ลาออกเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 

กรรมการ 710,000 1,095,000 

10. พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 660,000 1,050,000 
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• ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอปีละ  4  คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังทาง 

ฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมขอ้มูลและรายละเอียดเพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม 

ประธานในท่ีประชุมไดใ้หเ้วลากบักรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อยา่งรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้

อยา่งเต็มท่ี และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรอง 

เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ซ่ึงในปี  2560  ท่ีผา่นมามีการประชุมทั้งหมด  15  คร้ัง   

 

 คณะอนุกรรมการ 

บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ

คล่องตวัในการดาํเนินงาน โดยในปี  2560  มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน  4  คร้ัง และในปัจจุบนัมี

นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตราวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทน ปี 

2560 

จาํนวนราย รวมทั้งส้ิน 

เงนิเดอืนและโบนัส 8 37,521,483 

เงนิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ + อืน่ๆ 8 1,893,600 
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6. ระบบการควบคุมภายใน  

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนโดยหน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงาน 

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในดา้น

งานบริหารหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายใน, การประเมินความเส่ียง, การกาํกบัดูแลกิจการ และเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือสนบัสนุนใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายทางธุรกิจ  แผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของหน่วยงานไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมท่ีสาํคญั (Key 

Control Points) และเนน้ใหมี้การควบคุมเชิงป้องกนั  รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตตามนโยบายการใหข้อ้มูลการ

กระทาํผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy) 

 โดยหน่วยงานดงักล่าวมีบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 

1. ในบทบาทของท่ีปรึกษา จดัให้มีการประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองโดย

ไดส้นบัสนุนดา้นการเป็นท่ีปรึกษา, การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และการนาํเคร่ืองมือท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใช้ในการประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีการพฒันาการควบคุมท่ีดีและมีระบบการ

ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 

(CSA Validation) เพ่ือให้มัน่ใจวา่แต่ละขั้นตอนการดาํเนินงานไดใ้ชก้ารควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอยา่ง

เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้บริษทับรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีกาํหนด  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมิน

คุณภาพการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นประจาํทุกปี และมีการประเมินโดยองคก์รอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหบ้รรลุผล และเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือให้คาํแนะนาํในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการควบคุม

ภายใน ตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, ดา้นการบริหารความเส่ียง,ดา้นจริยธรรมธุรกิจ, ดา้น

ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

3. ยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบตัร

ของหน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การปฏิบติังานมี

คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความ

เส่ียงท่ีดี ระบบการกาํกบัดูแลท่ีดี  สามารถเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพฒันาองคก์รสู่ความยัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  ใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กดา้น (Integrated  

Audit) เช่น  ดา้นระบบธุรกิจ,ดา้นระบบสารสนเทศ และดา้นระบบวิศวกรรม  โดยมุ่งเนน้พฒันาเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ

ภายในให้เป็นมืออาชีพ  และส่งเสริมให้มีวฒิุบตัร 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 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

1)  กาํหนดระบบงานของทั้งหมดบริษทั ( Audit Universe ) 

2)  กาํหนดประเภทความเส่ียงของระบบงานต่าง ๆ (Risk ) รวมทั้งกาํหนดกรอบบริหาร 

 ความเส่ียง 

3)  การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ระบบการวางแผนการผลิตของฝ่ายวางแผน 

 ระบบการบริหารงานเขียนแบบและ Cut List 

 ระบบการบริหารงานงานประมาณราคา 

 ระบบการบริหารงานฝ่ายซ่อมบาํรุง 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

 บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั  (มหาชน ) ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม  2548  และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจของบริษทัควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม  โดยบริษทัฯ ไดมี้แนวปฏิบติั

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายดา้น   สําหรับปี 2560 ท่ีผ่านมาบริษทัไดด้าํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

ความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

 

ด้านการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไม่วา่จะภายในบริษทั หรือภายนอก 

บริษทั ตามรายละเอียดรายงานในหวัขอ้ การกาํกบัดูแลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) พนักงานและลูกจ้าง พนกังานของทางบริษทัฯและผูท่ี้มาติดต่อไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ข้ึนอยูก่บั

ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมไปถึงเงินรางวลัประจาํปีดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานของ

ทางบริษทั, ระยะเวลาและการปฏิบติังานของพนกังาน  

2) ลูกค้า ก่อนการส่งออกสินคา้ ทางบริษทัจะให้ลูกคา้ตรวจสอบสินคา้อยา่งละเอียดก่อนทุกคร้ัง เพ่ือเป็น

การรับประกนัและยอมรับระดบัของคุณภาพสินคา้ สินคา้ทั้งหมดจะมีการรับประกนัในระยะเวลา 2 ปี

หลงัจากการส่งมอบ 

3) คู่แข่ง ทางบริษทั มีนโยบายราคาตลาดท่ีไม่ยติุธรรมกบัระดบัความสามารถ ดงันั้นเราจึงไม่เคยท่ีจะไดรั้บ

ผลประโยชน์มากกวา่คู่แข่ง 

4) ชุมชนและสังคม บริษทัมีระบบจัดการส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท้องถ่ิน และเป็นเวลานานท่ีไม่มีการ

ร้องเรียนจากชุมชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการดาํเนินงานของเรา 
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5) ผู้ถือหุ้น  บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 ของกาํไรของบริษทัฯ โดย

สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2560  คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นจ่ายเงินปันผลในอตัรา  0.60  บาท ต่อหุ้น (รวมเงินปันผลจะขอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561

อนุมติัจ่ายเพ่ิม จาํนวน 0.40 บาทต่อหุ้น ) คิดเป็นร้อยละ 50.28 ของกาํไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)  ทั้งน้ี

ในปี 2560 บริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้จาํนวน 0.20 บาทต่อหุน้  

 

รายละเอียดเงินปันผลท่ีบริษทัไดจ่้ายสาํหรับผลประกอบการปี 2560   

 

 
ผลการดาํเนินงาน วนัท่ีจ่าย 

BOI NON BOI รวม 
 บาท : หุน้ บาท : หุน้ บาท : หุน้ 
เงินปันผลระหวา่งกาล  6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 60) 11 ก.ย. 60 - 0.20 0.20 

เงินปันผลคร้ังท่ี 2 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค. 60) 7 พ.ค. 61 0.13 0.27 0.40 

รวม 0.13 0.47 0.60 

 

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและคาํนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 

1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อาย ุความพิการ โดยพนกังานของบริษทั ณ ปัจจุบนั

ประกอบด้วยพนักงานทั้ งส้ิน 673 คน โดยตั้งแต่ปี 2557 บริษทัไดเ้ร่ิมมีการจ้างแรงงานชาวพม่า          

และ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีแรงงานต่างชาติ ประกอบไปดว้ย 

 

สัญชาต ิ คน 

พม่า 90 

ญ่ีปุ่น 9 

จีน 5 

มาเลเซีย 1 

รวม 105 

 

บริษทัคาํนึงสิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกเช้ือชาติ รวมถึงพนกังานท่ีมีความพิการ โดยให้สวสัดิการท่ี

เท่าเทียมกนั โดยเม่ือส้ินปี 2560 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานท่ีมีความพิการเขา้มาร่วมงานกบับริษทั 
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โดยมีจาํนวนทั้ งส้ิน 6 คน โดยบริษทัให้สิทธิในเร่ืองของค่าตอบแทนเท่ากับพนักงานปกติไม่แยก

สญัชาติ เช้ือชาติ ทุกคนจะไดรั้บสวสัดิการการทาํงานท่ีเท่าเทียมกนั  

2) ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม โดยบริษทัมีนโยบายการทาํงานโดยให้ผลตอบแทนการทาํงานของ

พนกังานจากปริมาณงานท่ีทาํและคุณภาพของงานโดยเปิดโอกาสให้พนกังานเลือกระดบัค่าตอบแทนท่ี

พนกังานตอ้งการทั้งในส่วนของฝ่ายผลิต และในส่วนของพนกังานสาํนกังาน  รวมถึงบริษทัไดป้รับปรุง

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน เพ่ือให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีเปิดโอกาสให้โยกยา้ยตาํแหน่ง และ

พฒันาศักยภาพการทํางานฝึกฝนและเพ่ิมพูนทักษะการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ  รวมถึงสามารถขอ

ปรับเปล่ียนตาํแหน่งเพ่ือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

3) สนบัสนุนการศึกษาของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง   นโยบายหลกัของบริษทัคือพนกังานทุกคนจะตอ้งมี

การอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เป็นประจาํทุกปี  เพ่ือให้พนกังานไดมี้การพฒันาความรู้ ความสามารถอยู่

เสมอ ดงัคาํขวญัของบริษทั คือ ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน โดยในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัให้มีการ

อบรมของพนักงาน จาํนวนมากกว่า 50 หลกัสูตรทั้ งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยใช้

งบประมาณดา้นการอบรมมากกวา่ 8.42 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกทั้งบริษทัยงัให้ความสาํคญัไม่เพียงแต่พนกังานของบริษทัเท่านั้น โดยบริษทัยงัเล็งเห็นความสาํคญั

ของการศึกษาของบุตรพนักงาน และไดเ้ร่ิมมีการให้ทุนการศึกษากบับุตรของพนักงานตั้งแต่ปี 2556  

โดยในปี 2560 บริษทัไดส้นบัสนุนทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนกังาน จาํนวน 1.66 ลา้นบาท  โดย

ตั้งแต่ปี 2556 บริษทัไดส้นบัสนุนเร่ืองทุนการศึกษา ตามรายละเอียดดา้นล่างน้ี 
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4) จดัใหมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการสวสัดิการของบริษทั เพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังาน โดยผ่านคดัเลือก

จากพนกังานทุกคนในบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบนั

จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  โดยคณะกรรมการสวสัดิการมีหนา้ท่ี รับคาํร้อง

ทุกขข์องพนกังานท่ีตอ้งการร้องทุกขห์ากคิดวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน รวมทั้งจดัตั้ง

กองทุนสวสัดิการของบริษทั เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้ออมเงิน โดยเร่ิมก่อตั้งตั้ งแต่ปี 2544 โดย          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีพนกังานเป็นสมาชิกทั้งส้ิน 538 คน 

 

5) จดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น 

 ด้านท่ีพกัอาศัย โดยจัดให้มีหอพกัสําหรับพนักงานและครอบครัว โดยณ ส้ินปี 2560 มี

พนักงานของบริษทัจาํนวน 410 คน และครอบครัวของพนักงานอีกจาํนวน 442 คน รวม

ทั้งส้ิน  852 คน อาศยัอยูท่ี่หอพกั และตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังาน

ทางดา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยบริษทัทานะกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ได้

ก่อสร้างบ้านเพ่ือขายเป็นสวสัดิการให้กับพนักงานในราคาถูก โดยสําหรับเฟสแรกไดเ้ร่ิม

ตั้งแต่ปี 2558    ไดเ้ปิดจาํหน่ายจาํนวน 41 หลงั        และพนกังานไดย้า้ยเขา้อยูแ่ลว้ทั้งหมดใน

ปี 2559  และในปี 2559  ไดเ้ร่ิมก่อสร้างเฟส 2  เพ่ิมอีกจาํนวน 56  หลงั โดยคาดวา่พนกังานจะ 

ยา้ยเขา้อยู่ไดภ้ายในเดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงรวมบา้นพกัท่ีสร้างขายให้กบัพนักงานเพ่ือเป็น

สวสัดิการทั้งส้ิน 97 หลงั 
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 ดา้นสุขภาพ บริษทั เลง็เห็นความสาํคญัของสุขภาพของพนกังานเป็นหลกั โดยพนกังานทุกคน

ก่อนเร่ิมงานจะไดรั้บการตรวจสุขภาพ  และเป็นประจาํทุกปีบริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ

ประจาํปี โดยในปี 2560 จดัใหมี้การตรวจสุขภาพและฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 

10 มิถุนายน 2560 รวมทั้งกรณีท่ีพนกังานเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน บริษทัได้

จัดให้มีประกันภัยสําหรับในส่วนน้ี นอกเหนือจากนั้ นพนักงานทุกท่านยงัสามารถใช้

สวสัดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกบับริษทักรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วยได ้

 

 ดา้นกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีการออมเงินไวใ้ช้ในยาม

เกษียณอาย ุหรือออกจากงาน โดยบริษทัจดัให้พนกังานไดมี้การสมทบเงินเขา้กองทุนสาํรอง

บา้นเฟสท่ี 1 

บา้นเฟสท่ี 2 
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เล้ียงชีพกับบริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จาํกัดตั้ งแต่ปี 2548 และบริษทัได้

สมทบเงินอีกจาํนวนหน่ึงให้กบัพนกังาน  โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 มีอตัราการสมทบ

ตั้งแต่ 3% สาํหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานมานอ้ยกวา่ 4 ปี และสูงสุดท่ี 10% ของเงินเดือนของ

พนกังานสาํหรับพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกบับริษทัมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  

 

 ดา้นความปลอดภยั  บริษทัเล็งเห็นความสําคญัเร่ืองของความปลอดภยักบัพนักงาน โดยจดั

อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัพ้ืนฐานในโรงงานให้กบัพนกังานทุกท่าน ไม่วา่จะเป็นหมวก 

รองเทา้เซฟต้ี แวน่ตา  รวมถึงบริษทัไดท้าํประกนัชีวติท่ีทาํใหก้บัพนกังานทุกท่านตั้งแต่วนัเร่ิม

งานวนัแรก เพ่ือให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงานไม่ว่าจะขณะปฏิบัติงาน หรือว่า

นอกเหนือจากเวลาปฏิบติังาน  

 

ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า) 

 

1) เพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินคา้ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ บริษทัจดัใหมี้การเขา้มาตรวจสอบ

คุณภาพของช้ินงาน ก่อนการส่งมอบ โดยในปี 2560    มีตวัแทนของลูกคา้เขา้มาตรวจสอบช้ินงาน  

13  โครงการ รวมการเขา้มาตรวจงานจากตวัแทนลูกคา้ทั้งส้ิน 121 คร้ัง โดยบริษทัจดัใหมี้แบบฟอร์ม

สาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ทุกคร้ังท่ีเขา้มาซ่ึงผลสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ในปี 2560  เฉล่ียอยู่

ท่ี 89.08% ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงมีความพึงพอใจของลูกคา้ เฉล่ียอยูท่ี่ 87.38% 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

 

1) เพ่ือให้การดาํเนินงานของบริษทัมัน่ใจถึงความสอดคลอ้งดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั โดย

บริษทัไดรั้บรองมาตรฐาน OHSAS 18001  ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัเร่ืองการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

โดยจดัใหมี้การตรวจสอบวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นประจาํทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของ

บริษทั  ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า คุณภาพนํ้ าด่ืม / นํ้ าท้ิง ระดบัความร้อนบริเวณการทาํงาน ระดับ

ความเส่ียงเฉล่ีย ระดบัความเขม้ของแสงสว่างในบริเวณการทาํงานทั้งในเวลากลางวนั และกลางคืน 
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เป็นไปตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจวา่ระบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไม่เป็นอนัตรายต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) บริษทัมีหน่วยงานเฉพาะเพ่ือควบคุมและผลกัดนัการดาํเนินงานตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั โดยในปี 2560 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (คปอ.) 

ตามประกาศของ HU 112/60 โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 -  20  

พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะทาํงานจาํนวน  14  ท่าน ท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีผ่าน

การอบรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงคณะทาํงานน้ีจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือ

พิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุน กิจกรรม

ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของสถานประกอบการ เพ่ือความปลอดภยัของลูกจา้ง  ผูรั้บเหมา และ

บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานประกอบการ 

 

3) บริษัทได้มีการดําเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ (Health Risk 

Assessment : HRA) เป็นประจาํทุกปี สาํหรับพนกังานท่ีมีอายงุานมากกวา่ 1 ปี โดยในปี 2560  บริษทั 

จดัใหมี้การตรวจสุขภาพของพนกังานประจาํปี เม่ือวนัท่ี  10 มิถุนายน 2560  เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความ

เส่ียงต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานมัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการดูแลจดัการ

ดา้นความเส่ียงต่อสุขภาพโดยไดรั้บการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง เช่น การตรวจหาสารตะกัว่ในเลือด 

ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ สภาพการทาํงานของปอด การตรวจหาแมงกานีส และการตรวจ

สมรรถภาพการไดย้นิ 

 



 

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี  2 5 6 0  

 
หน้าที ่54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัเร่ืองระบบการจดัการพลงังานในองคก์ร เพ่ือให้เกิดการอนุรักษพ์ลงังาน

อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงถือวา่มีความสาํคญัต่อชุมชนและสังคม โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดป้ระกาศนโยบายอนุรักษพ์ลงังานอยา่ง

เป็นรูปธรรม เพ่ือให้พนักงานและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านได้มีส่วนร่วม และดําเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด   

โดยบริษทัไดมี้โครงการต่างๆ ในปี 2560 ดงัน้ี 

 

1) โครงการมาตรการประหยดัพลงังาน 

บริษทัเลง็เห็นความสาํคญัของการอนุรักษพ์ลงังาน ดงันั้นเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน

ของบริษทั ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงไดป้ระกาศมาตรการประหยดัพลงังานภายในบริษทั 

ตามประกาศท่ี HU 041/60 เก่ียวกบัการลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและพลงังานอยา่งระมดัระวงัไม่ร่ัวไหล 

สูญเปล่า เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 

2) โครงการพลงังานแสงอาทติย์  

โดยบริษัทได้เ ร่ิมโครงการตั้ งแต่ เ ดือน กันยายน 2557 โดยใช้งบประมาณการลงทุนทั้ ง ส้ิน                

1,950,000 บาท เพ่ือเป็นการประหยดัพลงังาน และมีส่วนช่วยส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงจากการตรวจวดัการใช้

พลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวในปี  2560  สามารถใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ดแทนกระแสไฟฟ้าปกติได้

จาํนวน13,308.70 กิโลวตัตฮ์าว 
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3) โครงการโรงงานสีขาว  

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงงานสีขาว กบักระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั เพ่ือส่งเสริม

ให้พนักงานของบริษทัห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานหันมาออกกาํลงักายโดยจดั

สถานท่ีออกกาํลงักายให้กบัพนักงาน เพ่ือให้พนักงานไดใ้ชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแขง็แรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กในเด็กในชุมชน โดยบริษทัไดร่้วมบริจาคเงินให้กบัเทศบาลตาํบลราชคราม 

อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือสนุนสนุนกิจกรรมและอาหารในงานวนัเด็ก 
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ด้านการพฒันาไม่หยุดนิ่งเพือ่องค์กรทีย่ัง่ยนื 

 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั เร่ืองการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการประกอบธุรกิจ ดา้นการ 

พฒันาความสามารถของบุคคลากร ดงัคาํขวญัของบริษทัท่ีวา่  

 

“ ทุกวนัต้องก้าวหน้า กว่าเมือ่วาน ” หรือ  Better than yesterday , everyday  

 

ซ่ึงทางคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ยงัคงมีปณิธานมุ่งมัน่ท่ีจะถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง

และสมํ่าเสมอ เพ่ือพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนซ่ึงผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัทั้งภายในและภายนอก มีความมัน่ใจและได้รับ

ประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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รายการระหว่างกนั   
 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดร้วมไวใ้นงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31  ธนัวาคม  2560  มีดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

ช่ือบริษทั / บุคคลที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกนั 

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ                

ประจําปี 2560 

ความจําเป็น/ 

ความสมเหตุสมผล 

 บริษทั ทานากะ เวลดิง้ 

เซ็นเตอร์ จํากดั 

บริษทัยอ่ย   - ทาง บริษทัไดท้าํสญัญา

ให้บริการแก่ บริษทั ทานากะ 
เวลด้ิงเซ็นเตอร์ 

1,528,523 เป็นรายการบริการตามปกติ 

    - ทาง บริษทัไดซ้ื้อบา้นพกัเพ่ือ

รับรองลูกคา้จาก      บริษทั 
ทานากะ เวลด้ิงเซ็นเตอร์ 

1,582,754 เป็นรายการบริการตามปกติ 

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

บริการผลิตและแกไ้ขช้ินงาน

ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 

65,553,242 เป็นรายการบริการตามปกติ 

     - ทางบริษทัไดส้าํรองจ่ายค่า

แกไ้ขงานท่ีหน่วยงาน และ

เรียกเก็บจาก M.C.S. Nasu  

Co. Ltd. 

2,366,179 เป็นรายการให้บริการตามปกติ 

  - บริษทัจ่ายคืนเงินทดลองจ่าย

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

จ่ายไปก่อน 

6,501,170 จ่ายตามใบสร็จท่ีเกิดข้ึนจริง 

 M.C.S. Steel-Xiamen 

 Co., Ltd. 

บริษทัยอ่ย  - บริษทัจ่ายค่าจา้งผลิตช้ินงาน

และค่าจา้งเขียนแบบ 
19,625,982 เป็นรายการขายและบริการ

ตามปกติ 
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  ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินการสาํหรบัปี 2560 

 

 

ผลการดาํเนินงาน    

(1) ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 

     ในปี  2560  บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) มี 

รายไดร้วมจาํนวน  3,158.36  ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้

จากการส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น   มีค่าใช้จ่ายรวม  2,559.28  

ล้านบาท  และมีกําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 

499.04 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาของกจิการ 

  

รายได้จากการขายและบริการ  

    ในปี     2560     บริษทัฯมีรายไดจ้ากกการขายและบริการ 

จาํนวน 3,103.85 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 2,536.41 

ลา้นบาท   หรือลดลงร้อยละ 44.97 เน่ืองจากมีการส่งออกงานไปยงั

ประเทศญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึน  

  

 

 

                                                    ต้นทุนขายและบริการ  

    ในปี   2560  บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน   

1,751.30 ล้านบาท   ลดลงจากปี   2559  จํานวน  1,684.61               

ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 49.03  
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ทั้ งน้ีในปี  2560 บริษัทฯ  มีกําไรขั้ นต้นจํานวน   1,352.54     

ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัปี  2559  ซ่ึงมีกาํไรขั้นตน้ 2,204.34 

ลา้นบาท  และมีอตัรากาํไรขั้นตน้ในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 43.58  

สูงกวา่ปี   2559   ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 39.08  

 

 

 

 

 

 รายได้อืน่  

 ในปี  2560  บริษัทฯ  มีรายได้อ่ืนจํานวน 54.52 ล้านบาท  

ลดลงจากปี 2559 เป็นจาํนวน 26.29 ลา้นบาท   

 

 

 

 

 

 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  

 ในปี  2560  บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย 443.69 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 125.62 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2560 มีการ

ส่งออกงานไปประเทศญ่ีปุ่นลดลงจากปี 2559 จาํนวน 21,841 ตนั 

ทาํใหค้่าใชจ่้ายในการขายลดลง   

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 ในปี   2560 บริษัทฯ  มีค่ าใช้จ่ ายในการบริหาร  286.20                

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 85.27 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก

ค่าใชจ่้ายบริหารของบริษทัยอ่ย (M.C.S. Xiamen Co., Ltd.) 
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 กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  

 ในปี 2560 บริษทัฯมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจาํนวน 

24.78 ลา้นบาท  ซ่ึงลดลงจากปี 2559 ท่ีมีผลขาดทุนจากอัตรา

แล กเ ป ล่ีย นจํานวนท่ี  63.65  ล้าน บา ท  เ ป็น ผ ลม าจ ากก าร

เปล่ียนแปลงของค่าเงินเยน ( JPY ) 

 

 

 

 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

 ใ น ปี  2560 บ ริ ษัท ฯ  มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท า ง ก า ร เ งิ น จํา น ว น                       

8.01 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จาํนวน 0.36 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

ภาษีเงนิได้  

 ในปี  2560 บริษัทฯมีภาษีเงินได้จํานวน  93.12 ล้านบาท 

ลดลงข้ึนจากปี 2559 จํานวน 66.65 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากกําไร

ประจาํปีท่ีลดลง  

 

 

 

 

 

 กาํไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่  

 จากปัจจยัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํให้ปี 2560  บริษทัฯมีผล

กาํไร ส่วนท่ี เ ป็ นข อง บริ ษัท ใ หญ่ เ ป็ นจําน วน ทั้ ง ส้ิน  499.04             

ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2559 จาํนวน 730.23 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 59.40   
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(3) ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ   

 สินทรัพย์รวม  

 ณ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจํานวน  

3,746.84 ลา้นบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 79.58  

ลา้นบาท   หรือเป็นอตัราการลดลง ร้อยละ 2.08   

 

 

  

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

 ณ 31 ธันวาคม  2560 บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

รวมจํานวน 1,014.92 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2559   

จาํนวน 305.03  ลา้นบาท  หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.97

    

   

 

 

 สินค้าคงเหลอื  

 ณ 31 ธนัวาคม  2560  บริษทัฯมีสินคา้คงเหลือจาํนวน 915.80 

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2559  จาํนวน 214.64 ลา้นบาท  

หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.61  

 

 

 

 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 ณ 31 ธันวาคม  2560 บริษทัฯ  มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สุทธิ จาํนวน 1,034.42 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2559 

จาํนวน 220.49 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.09 

เน่ืองมาจากมีการซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ือรองรับงานท่ีผลิตดว้ยเคร่ืองจกัร

อตัโนมติั และเพ่ิมข้ึนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 

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

 ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจาํนวน 1,196.02 

ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 210.72 ลา้นบาท 

หรือเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.39 

 

 

 

 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ  31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ้นจํานวน 

2,550.82 ลา้นบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 290.29 

ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 10.22 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 
 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

                 1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ 

        -   ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม  -  บาท 

        -   สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั 

           งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนรวม 3,490,000  บาท 

  2)  ค่าบริการอ่ืน 

       -   418,628  บาท 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2560 

 

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

อิสระ 3 ท่าน  ซ่ึงคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและองค์ประกอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 

1. พล.อ.ฐิติวจัน์ กาํลงัเอก        เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

     ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

     เม่ือ 27 มกราคม 2561 

2. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์  เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 

      สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง  ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

โดยสรุปดงัน้ี 

1. สอบทานความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2560 ของ บริษทัซ่ึงงบ   

   การเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอและเป็นไปตาม  

   ขอ้กาํหนดและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการ ตรวจสอบได ้  

   พิจารณาและมีความเห็นวา่การกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

   ประเทศไทย  กฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

3. พิจารณาสอบทานการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามใหมี้การปฏิบติัและ 

   ป้องกนัความเส่ียง ทั้งจากการแนะนาํโดยผูส้อบบญัชีและจากการบริหารงานของบริษทัในสถานะการณ์ท่ี  

   เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การเสนอและให ้

   คาํเนะนาํเพ่ือช่วยปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพและความคล่องตวั ต่อการบริหารจดัการ 

   ใหท้นัต่อสภาวะในยคุปัจจุบนั 

5. การกาํกบัดูแลการตรวจสอบภายใน ไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจาํปี การปฏิบติังาน การรายงานผล       

   ซ่ึงการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเหมาะสม ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงและทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ 

   บริหารงาน 

6.    การประเมินการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและเสนอต่อ  

   คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้งนายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบ บญัชีรับ 

   อนุญาต เลขท่ี  4752  หรือนายธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6699 หรือนางสาววนันิสา  

   งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6838  หรือนายพจน์  อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4891   

   หรือนางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7517 หรือนายสุวฒัน ์ มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรับ 

   อนุญาตเลขท่ี  8134  หรือนางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8658  
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   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ) 
 

   จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี  2561  และกาํหนดค่าตอบแทน  

   จาํนวนไม่เกินปีละ  4,000,000 บาท 

 

              อน่ึง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและคาํแนะนาํ

ในการบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั    ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณมา ณ.โอกาสน้ี  

 

 

               ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

           ( พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก ) 

                                ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                                       5 มีนาคม 2561                                            
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต   

 

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตปี 2560 

 

ความเห็น  

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) 

ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็ม.ซี.

เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้  

 

ขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้ 

 ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 บริษทัได้เขา้ซ้ือหุ้น 

M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd. จากผูถื้อหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74% ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั

ดงักล่าว  ณ ปัจจุบนั บริษทัไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ 

โดยการวดัมูลค่าน้ีกาํลงัอยู่ในระหว่างกระบวนการจดัทาํซ่ึงกระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาในการวดัมูลค่าไม่เกินกวา่หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าน้ีบริษทัจะปรับยอ้นหลงัประมาณ

การท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือ เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ 

วนัซ้ือกิจการ ทั้งน้ีการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินมิไดมี้เง่ือนไขกบัเร่ืองดงักล่าว 
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การประมาณหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้   

 บริษทัมีบญัชีประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวนเงิน 109.72 ลา้น

บาท (งบการเงินรวม) และจาํนวนเงิน 108.83 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด เม่ือมีกรณีท่ีช้ินงานไม่เป็นไปตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด 

ช้ินงานเสียหาย ส่งมอบช้ินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เป็นตน้ ระยะเวลาประกนัสินคา้ประมาณ 2 ปี หลงัจากวนัท่ีลูกคา้นาํ

ช้ินงานไปติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมดของโครงการ ซ่ึงระยะเวลาครอบคลุมการรับประกนัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากข้ึนอยูก่บั

โครงการของลูกคา้และจาํนวนช้ินงานท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดตามสัญญา  นอกจากน้ีประมาณการหน้ีสินเป็น

รายการท่ีใชดุ้ลยพินิจจากฝ่ายบริหารมาก และมีความยากในการกาํหนดจงัหวะเวลาและมูลค่าประมาณหน้ีสินตอ้งจ่ายใน

อนาคต ซ่ึงประมาณการรับประกนัสินคา้มีจาํนวนเงินท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงิน  

 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

 วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ใชว้ิธีสอบถามและทาํความเขา้ใจกบัฝ่ายบริหาร ในการ

ประมาณการและการทบทวนประมาณการ ประเมินความเหมาะสมขอ้มูลสถิติรายจ่ายท่ีเกิดจริงในอดีต ท่ีนาํมาใชเ้ป็นฐาน

ในการพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราท่ีนาํมาคาํนวณประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ ทดสอบการคาํนวณ

รายละเอียดการเคล่ือนไหวของประมาณการ และตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายจริงแต่ละงาน และการประเมินความเพียงพอ

ของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของบริษทัยอ่ยต่างประเทศท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม    

 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นบริษทัย่อยในประเทศจีนจากผูถื้อหุ้นเดิม คิดเป็นร้อยละ 74 

ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ ปัจจุบนั บริษทัอยูร่ะหวา่งการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสิน

ท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 แต่จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั

ย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวนเงิน 30.53 ลา้น

หยวน (หรือเทียบเท่า 155.16 ลา้นบาท) ในจาํนวนน้ีมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนคา้งชาํระเกินกาํหนดเวลา 1 ปี เป็นจาํนวน

เงิน 28.40 ลา้นหยวน (หรือเทียบเท่า 144.29 ลา้นบาท)ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

เฉพาะกลุ่มท่ีมีการฟ้องร้องบางส่วนจาํนวนเงิน 5.65 ลา้นหยวน (หรือเทียบเท่า 28.68 ลา้นบาท) สาํหรับลูกหน้ีการคา้และ

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนท่ีเหลือคา้งนานอีกจาํนวน 22.75 ลา้นหยวน (หรือเทียบเท่ากับ 115.61 ลา้นบาท เป็นยอดคงเหลือก่อนท่ี

บริษทัใหญ่จะเขา้ซ้ือกิจการ ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 22.75 ลา้น

หยวน (หรือเทียบเท่า 115.61 ลา้นบาท) ในบญัชีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามหมายเหต ุ
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หน้าที ่68 

รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) 

 

ประกอบงบการเงินขอ้ 8 การบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากจากฝ่ายบริหารและจาํนวนเงิน

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีจาํนวนเงินท่ีเป็นนยัสาํคญั  

 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

 วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้อบทานกระดาษทาํการท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูส้อบบญัชี

ของบริษทัยอ่ยในประเทศจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงรวมถึงสอบทานการคาํนวณอายุ

ลูกหน้ี  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการฟ้องร้องลูกหน้ี  การรับชาํระเงินภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  และนอกจาก

การสอบทานดังกล่าว ขา้พเจ้าได้สอบถามผูส้อบบัญชี ผูบ้ริหาร และผูจ้ ัดทาํบัญชีของบริษทัย่อย เพ่ือทาํความเขา้ใจ

เหตุการณ์และลกัษณะของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งนาน  และสอบถามถึงการพิจารณาความเหมาะสมของการ

บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพียงบางส่วน สาํหรับลูกหน้ีการคา้และลูกอ่ืนท่ีคา้งนานเกินกวา่ 1 ปี และขา้พเจา้ไดป้ระเมิน

ความเหมาะสมของประมาณการและการประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ขอ้มูลอ่ืน  

 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีแต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมี

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

 เม่ือขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล เพ่ือให้ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการ

แกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

                 ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่

สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
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หน้าที ่69 

รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) 

 

  ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   

 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

  •  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่

ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจ

ละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

  •  ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

  •  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

  •  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึง

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง   
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หน้าที ่70 

รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) 
 

  •  ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง

การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอ

ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

  •  ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ 

 

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

 

  ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้

เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนั

ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

 จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้

ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 

 

 

 

 

                               (นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 

                       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 



 

 

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

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

---- 

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

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

 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสําคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั 

(มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงิน

สดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล 

จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ

ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

  ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 บริษทั

ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd. จากผูถื้อหุ้นเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74% ของหุ้นท่ี

จาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว  ณ ปัจจุบนั บริษทัไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งกระบวนการ

จดัทาํซ่ึงกระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าไม่เกินกวา่

หน่ึงปีนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าน้ีบริษทัจะปรับยอ้นหลัง

ประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีได้รับเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและ

สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือกิจการ 

  ทั้งน้ีการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินมิไดมี้เง่ือนไขกบัเร่ืองดงักล่าว 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั 

ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก

สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การประมาณหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้   

  บริษทัมีบญัชีประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

จาํนวนเงิน 109.72 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) และจาํนวนเงิน 108.83 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

  บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เม่ือมีกรณีท่ีช้ินงานไม่

เป็นไปตามแบบท่ีลูกค้ากําหนด ช้ินงานเสียหาย ส่งมอบช้ินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เป็นต้น 

ระยะเวลาประกนัสินคา้ประมาณ 2 ปี หลงัจากวนัท่ีลูกคา้นาํช้ินงานไปติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมดของ

โครงการ ซ่ึงระยะเวลาครอบคลุมการรับประกนัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากข้ึนอยู่กบัโครงการของ

ลูกคา้และจาํนวนช้ินงานท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดตามสัญญา  นอกจากน้ีประมาณการหน้ีสิน

เป็นรายการท่ีใช้ดุลยพินิจจากฝ่ายบริหารมาก และมีความยากในการกาํหนดจงัหวะเวลาและมูลค่า

ประมาณหน้ีสินตอ้งจ่ายในอนาคต ซ่ึงประมาณการรับประกนัสินคา้มีจาํนวนเงินท่ีมีนยัสําคญัต่องบ

การเงิน  
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การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ใช้วิธีสอบถามและทาํความเขา้ใจ

กบัฝ่ายบริหาร ในการประมาณการและการทบทวนประมาณการ ประเมินความเหมาะสมขอ้มูลสถิติ

รายจ่ายท่ีเกิดจริงในอดีต ท่ีนํามาใช้เป็นฐานในการพิจารณาเปรียบเทียบกับอตัราท่ีนํามาคาํนวณ

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ ทดสอบการคาํนวณรายละเอียดการเคล่ือนไหวของ

ประมาณการ และตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายจริงแต่ละงาน และการประเมินความเพียงพอของการ

เปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัยอ่ยต่างประเทศท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม    

  เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บริษทัยอ่ยในประเทศจีนจากผูถื้อหุ้นเดิม 

คิดเป็นร้อยละ 74 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ ปัจจุบนั บริษทัอยู่ระหว่างการวดัมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณ

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 แต่จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั

ยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวนเงิน 30.53 ลา้นหยวน (หรือเทียบเท่า 

155.16 ลา้นบาท) ในจาํนวนน้ีมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนคา้งชาํระเกินกาํหนดเวลา 1 ปี เป็นจาํนวน

เงิน 28.40 ลา้นหยวน (หรือเทียบเท่า 144.29 ลา้นบาท)ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาบนัทึกค่า

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเฉพาะกลุ่มท่ีมีการฟ้องร้องบางส่วนจาํนวนเงิน 5.65 ลา้นหยวน (หรือเทียบเท่า 

28.68 ลา้นบาท) สําหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส่วนท่ีเหลือคา้งนานอีกจาํนวน 22.75 ลา้นหยวน 

(หรือเทียบเท่ากบั 115.61 ลา้นบาท เป็นยอดคงเหลือก่อนท่ีบริษทัใหญ่จะเขา้ซ้ือกิจการ ฝ่ายบริหารได้

พิจารณาบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 22.75 ลา้นหยวน (หรือเทียบเท่า 

115.61 ล้านบาท) ในบัญชีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 8 การบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากจากฝ่าย

บริหารและจาํนวนเงินค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีจาํนวนเงินท่ีเป็นนยัสาํคญั  
 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

  วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้อบทานกระดาษทาํการท่ีจดัทาํ

ข้ึนโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยในประเทศจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

อ่ืน ซ่ึงรวมถึงสอบทานการคาํนวณอายลูุกหน้ี  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการฟ้องร้องลูกหน้ี  การรับ

ชาํระเงินภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  และนอกจากการสอบทานดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้อบถาม

ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหาร และผูจ้ดัทาํบญัชีของบริษทัย่อย เพื่อทาํความเขา้ใจเหตุการณ์และลกัษณะของ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งนาน  และสอบถามถึงการพิจารณาความเหมาะสมของการบนัทึกค่า

เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพียงบางส่วน สําหรับลูกหน้ีการคา้และลูกอ่ืนท่ีคา้งนานเกินกวา่ 1 ปี และขา้พเจา้

ไดป้ระเมินความเหมาะสมของประมาณการและการประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอืน่  

  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงาน

ประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ

พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแยง้ท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่   

   เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล เพื่อให้ผู ้

มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการ

ประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ

ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึง

รวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้

เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อ
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ขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน

จากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและ

การสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี

ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตั้งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน  

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ท่ีผู ้บ ริหารใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั

ท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอน

ท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ

ใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 

ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขต

และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ



 

- 76 - | ห น้ า  

 

รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้  

 

  ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า

กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระ 

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมี

นยัสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและ

กาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้

แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ี

จะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

  ผู ้ส อบ บัญชี ท่ี รับ ผิ ดช อบ ง า น ส อบ บัญชี แล ะ ก า ร นํา เ ส น อร า ย ง า นฉ บับ น้ี คื อ                                

นางสาววนันิสา  งามบวัทอง 

 

 

 

(นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

 



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

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

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5, 8 1,014,920,577   709,890,725      1,028,308,566   707,361,951      

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกัน 30.3 - 278,589,163 - 278,589,163 

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

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

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

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

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

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 764,946              801,273              178,379              177,981              

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

รวมสินทรัพย์ 3,746,838,344   3,826,413,416   3,482,937,331   3,706,177,892   
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�น 16 164,435,526      92,385,150        -                     -                     

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5, 17 813,897,011      695,147,683      714,826,190      699,004,494      

หนี�สินสัญญาเช่าการเงินชําระภายใน 1 ปี 6,953,763           7,533,972           -                     -                     

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

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,065,460,238   881,525,258      794,947,963      785,462,947      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

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

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

ประมาณการหนี�สินจากการรับประกันสินค้า 19 109,742,897      77,175,937        108,831,644      71,636,849        

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 130,558,202      103,775,446      125,998,549      86,997,417        

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

78

หนี�สิน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

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

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 500,000,000      500,000,000      500,000,000      500,000,000      

ทุนที�ออกและชําระแล้ว  

      หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

        ชําระเต็มมูลค่าแล้ว 500,000,000      500,000,000      500,000,000      500,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 140,000,000      140,000,000      140,000,000      140,000,000      

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

        ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 50,000,000        50,000,000        50,000,000        50,000,000        

        สํารองหุ้นทุนซื�อคืน 20 643,070,560      288,192,160      643,070,560      288,192,160      

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

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (729,768,882)     (597,276,831)     (727,614,359)     (589,591,829)     

หัก หุ้นทุนซื�อคืน - หุ้นสามัญ 20 (643,070,560)     (288,192,160)     (643,070,560)     (288,192,160)     

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 11 9,257,092           (7,044,782)         -                     -                     

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

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

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

79

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้ 

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

รายได้อื�น 54,519,123       80,805,361       37,379,521 80,053,111 

กําไรจากการขายและรับคืนทุนในบริษัทร่วม 10.2 - 14,226,668 -                   -                   

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

ค่าใช้จ่าย 

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

ค่าใช้จ่ายในการขาย 443,687,701     569,309,306     443,687,701     569,309,306     

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

ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนในบริษัทร่วม 10.2 -                   -                   -                   18,759,505       

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน 23 24,777,427       63,466,954       28,368,260       67,683,788       

ขาดทุนจากหนี�สูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้ - 28,164,452 -                   -                   

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

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

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

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 (10,743,940)      10,793,164       -                   -                   

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

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 15 (93,119,571)      (159,770,057)    (93,065,030)      (159,740,293)    

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

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

บาท
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้

   ในกําไรหรือขาดทุน

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

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้

   ในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

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

ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - 333,607 - 333,607 

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (132,492,051)    (77,852,569)      (138,022,530)    (53,777,492)      

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

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 499,035,701     1,229,262,149  539,434,153     1,163,636,969  

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (3,813,949)        (3,480,636)        -                   -                   

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

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 366,543,650     1,151,409,580  401,411,623     1,109,859,477  

    ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (3,813,949)        (3,480,636)        -                   -                   

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

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 1.08                  2.60                  1.16                  2.46                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วน หุ้นทุนซื�อคืน ส่วนของ รวม

และ หุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร ผลต่างของ รวม ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสีย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว ทุนสํารองตาม สํารอง อัตราแลกเปลี�ยนจาก องค์ประกอบอื�น ของบริษัท ที�ไม่มีอํานาจ

หมายเหตุ กฎหมาย หุ้นทุนซื�อคืน การแปลงค่างบการเงิน ของส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 500,000,000    140,000,000    50,000,000    288,192,160    2,755,434,325   (597,276,831)     (597,276,831)     3,136,349,654   (288,192,160)     (7,044,782)    2,841,112,712   

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

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมจากการซื�อกิจการ -    -    -    -    -    -    -    -    - 20,115,823 20,115,823  

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี -    -    -    -    499,035,701    -    -    499,035,701    -  (3,813,949)  495,221,752  

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -    -    -    -    -  (132,492,051)  (132,492,051)     (132,492,051)    -  - (132,492,051) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -    -    -    -    499,035,701    (132,492,051)     (132,492,051)     366,543,650    -  (3,813,949)  362,729,701    

ยอดคงเหลือ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2560 500,000,000    140,000,000    50,000,000    643,070,560    2,581,331,694   (729,768,882)    (729,768,882)     3,184,633,372    (643,070,560)     9,257,092    2,550,819,904    

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 500,000,000    140,000,000    50,000,000    243,953,220    2,201,420,231   (520,758,690)    (520,758,690)     2,614,614,761    (243,953,220)     (3,564,146)    2,367,097,395    

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

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมจากการซื�อกิจการ -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี -    -    -    -    1,229,262,149   -    -    1,229,262,149   -  (3,480,636) 1,225,781,513     

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -    -    -    -    (1,334,428)    (76,518,141)    (76,518,141)     (77,852,569)    -    -    (77,852,569)   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -    -    -    -    1,227,927,721   (76,518,141)    (76,518,141)    1,151,409,580   -  (3,480,636) 1,147,928,944     

ยอดคงเหลือ ณ วันที�  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   
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จัดสรรแล้ว

บาท

งบการเงินรวม

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า หุ้นทุนซื�อคืน รวม

และ หุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร ผลต่างของ รวมองค์ประกอบอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว ทุนสํารองตาม สํารอง อัตราแลกเปลี�ยนจาก ของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ กฎหมาย หุ้นทุนซื�อคืน การแปลงค่างบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

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

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

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี - - - - 539,434,153             - - - 539,434,153             

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - - - - - (138,022,530) (138,022,530)             - (138,022,530) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - - 539,434,153             (138,022,530)             (138,022,530)             - 401,411,623 

ยอดคงเหลือ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2560 500,000,000             140,000,000             50,000,000               643,070,560             2,599,605,178          (727,614,359)             (727,614,359)             (643,070,560)           2,561,990,819          

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

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

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

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี - - - - 1,163,636,969          - - - 1,163,636,969          

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - - 1,162,302,541          (52,443,064)               (52,443,064)               - 1,109,859,477 

ยอดคงเหลือ ณ วันที�  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          

83

จัดสรรแล้ว

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท



2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

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

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 139,055,868      109,275,237      113,476,497      93,444,822        

(กําไร) จากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (87,332)              (199,118)            (87,332)              (273,741)            

(กําไร) ขาดทุนจากการขายและรับคืนทุนบริษัทร่วม - (13,995,948) - 18,990,225 

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 39,686,956        (140,079,665)     40,209,968        (140,079,665)     

ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ) 733,188             - 733,188 -                     

ขาดทุนจากหนี�สูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได้ - 28,164,452 -                     -                     

ตัดจ่ายบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,983,381        -                     -                     -                     

(กลับรายการ) ประมาณการหนี�สินอื�น - (2,780,290) - (2,780,290) 

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

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,638,916          1,717,607 1,638,916          1,717,607 

ดอกเบี�ยรับ (4,969,774)         (7,460,225) (4,614,496)         (7,312,519) 

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

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10,743,940        (10,793,164) -                     -                     

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี�สินดําเนินงาน 871,305,236      1,394,307,560   850,279,037      1,330,982,116   

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (เพิ�มขึ�น)  ลดลง (360,991,361)     (201,757,035)     (318,667,857)     (218,610,226)     

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน(เพิ�มขึ�น) -                     -                     -                     (75,000,000)       

รับชําระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                     -                     -                     99,000,000        

สินค้าคงเหลือ (เพิ�มขึ�น) ลดลง (283,764,459)     728,016,218      (145,670,108)     539,323,602      

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกัน(เพิ�มขึ�น) ลดลง 275,527,355      (2,380,358)         275,527,355      (2,380,358)         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น) ลดลง 36,725               22,354               -                     -                     

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 295,342,599      (510,263,995)     6,545,748          (376,962,396)     

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

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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2560 2559 2560 2559

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

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

จ่ายหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน (165,440)            - (165,440) -                     

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 5,429,369          7,439,604          5,084,047          7,290,151          

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (263,195,698)     (221,250,248)     (242,357,281)     (222,757,368)     

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (433,689)            (3,606,149)         (110,152)            (910,367)            

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

เงินลงทุนชั�วคราว(เพิ�มขึ�น)ลดลง 105,000,000      (25,000,000)       105,000,000             (25,000,000)

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยเพิ�มทุน -                     -                     (59,000,000)       -                     

เงินสดรับจากการขายและรับคืนทุนในบริษัทร่วม - 63,569,203 - 63,569,203

เงินรับ (จ่าย) ลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดที�ได้รับ) (76,070,006)       - (85,391,000) -                     

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี�ย (8,143,275)         (5,758,348)         (4,248,268)         (4,336,664)         

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

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (13,542,405)       -                     -                     -                     

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

ซื�อหุ้นสามัญคืน (354,878,400)     (44,238,940)       (354,878,400)     (44,238,940)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (702,994,761)     (687,604,135)     (677,386,600)     (678,250,291)     

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (223,575,737)     15,176,149        (85,204,724)       63,854,126        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (482,116,678)     446,654,613      (495,083,786)     400,343,032      

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 585,613,330      1,067,730,008   490,452,779      985,536,565      

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2560 2559 2560 2559

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 145,473,763 - 145,473,763 

ซื�อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 27,771,789 - -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

1. การดาํเนินงานและข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนใน

ประเทศไทยเม่ือปี 2535 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยูท่ี่ไดจ้ดทะเบียนตั้งอยู่

ท่ี เลขท่ี 70 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั

การผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหลก็สาํหรับงานก่อสร้างอาคาร 

ในระหว่างปี 2560 และปี 2559 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงในเงินลงทุนบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 

ดงัต่อไปน้ี 

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

 ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัไดพิ้จารณาจดัประเภทเงินลงทุนระยะยาว 39%  ใน M.C.S. Steel 

(Xiamen) Co., Ltd. ไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  ต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมตินุมติัให้

เขา้ซ้ือหุน้ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จากผูถื้อหุน้เดิมเพิ่มร้อยละ 35 จากเดิมบริษทัถือหุน้ร้อยละ 

39 ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนถือหุน้เป็นร้อยละ 74 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็น

ฐานการผลิตช้ินงานของบริษทัท่ีประเทศจีนเป็นจาํนวน 85.39 ลา้นบาท และหลงัจากการโอนหุ้น

บริษทัดงักล่าวไดเ้ปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป 

 

2) POSCO-China Dalian Fabricating Center  

 ในไตรมาส 4 ปี 2558 คณะกรรมการของบริษทัร่วม POSCO-China Dalian Fabricating Center มี

มติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนเฉพาะส่วนของ M.C.S. Steel Public Company Limited ฝ่ายเดียว 

บริษทัมีสัดส่วนในทุนหุ้นสามญัท่ีเรียกชาํระแลว้จาํนวนเงิน 2.94 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สัดส่วนลง

ทุนเดิม 49% บริษทัร่วมไดล้ดทุนจาํนวนเงิน 1.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา คงเหลือทุนหุ้นสามญัใน

ส่วนของบริษทั จาํนวนเงิน 1.49 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สดัส่วนคงเหลือ 19.58%  

 โดยเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบัหน่วยงานราชการแลว้และใน

วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัร่วมไดคื้นเงินลงทุนใหแ้ก่ M.C.S. Steel Public Company Limited 

 ในไตรมาส 3 ปี 2559 คณะกรรมการของบริษทัร่วม มีมติเห็นชอบให้โอนหุ้นส่วนของ  M.C.S. 

Steel Public Company Limited ท่ีเหลือทั้งหมดให้กบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงผูถื้อหุ้นเดิมใน  POSCO-China 

Dalian Fabricating Center  จาํนวนเงิน 506,363 ดอลล่าร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่มี

ยอดคงเหลือเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ 

 

 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอ็นวิดีอาร์ จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 14.33) ซ่ึง

เป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและนายสุรชยั รติทอง (ถือหุน้ร้อยละ 7.30) ซ่ึงเป็นบุคคลสญัชาติไทย 
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2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวม 

2.1 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีลจาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

      บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

    ประเทศท่ี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  2560  2559 

บริษทัย่อย         

บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  รับฝึกอบรมช่างเช่ือม 

และอสงัหาริมทรัพย ์

 ไทย  99.92  99.92 

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

ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก 

 ญ่ีปุ่ 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. เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 26 

มิถุนายน 2560 

 

2.2 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

2.3 ยอดคา้งระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญั ยอดเงินลงทุนของ    บริษทั

และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินงวดไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.4 บริษทัจดัทาํงบการเงินโดยรวมบริษทัย่อยดงักล่าวทั้งหมดในงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ีมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

2.5 นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั ใชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนักบั

บริษทั 

2.6 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมหมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึงไดแ้สดง

เป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

2.7  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยใชว้ิธีราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
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3. หลกัเกณฑ์การจดัทาํและนําเสนองบการเงนิ 

3.1 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํข้ึนตามแบบ

กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกัด ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย

การบญัชี 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกั

พนับาทยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

 สกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทักาํหนดสกลุเงินเยนญ่ีปุ่นเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional 

Currency) ของบริษทั และไดน้าํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น 

ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุขอ้ 33)    

 บริษทัไดน้าํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสกุลเงินบาท  ซ่ึงเป็นไปตาม

กฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทยท่ีกาํหนดให้บริษทัตอ้งนาํเสนองบการเงินในสกุลเงินบาท  

โดยแปลงค่าจากสกลุเงินเยนญ่ีปุ่นเป็นสกลุเงินบาทโดยใชห้ลกัเกณฑท่ี์กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4.14  



 

- 90 - | ห น้ า  

 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

3.2   มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด 

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

รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงาน

โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ

ร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง

กาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับ

โครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตรา

สารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผย

ขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือ

ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้

เสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ี

ไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15        

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ี

ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25        

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลง

สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํ

ข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง

สมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุน

เวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน

จากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการ

ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 

2559) เร่ืองการรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

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 ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 

สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน 

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 ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการ

ผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

       

 

 



 

- 94 - | ห น้ า  

 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

  ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั         

 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ  และเงินฝากสถาบนัการเงินทุก

ประเภทท่ีถึงกาํหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่าตั้ งแต่วนัท่ีได้มาโดยไม่รวมเงินฝาก

สถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 

 

 4.2 เงินลงทุนชัว่คราว  

 เงินลงทุนชัว่คราว คือ เงินฝากประจาํท่ีมีกาํหนดระยะเวลามากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

และไม่ติดภาระคํ้าประกนั 

 

 4.3 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกาํหนดข้ึนโดยประมาณจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้การ

ประมาณดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ประกอบกบัการพิจารณา

ฐานะการเงินของลูกหน้ีแต่ละราย 

 

 4.4 สินคา้คงเหลือ 

4.4.1 สินคา้คงเหลือ 

  สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดย

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณโดยใชว้ธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจตามปกติหักด้วยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นให้เสร็จและประมาณการ

ตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือให้ขายสินคา้นั้นได ้บริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของ

สินคา้คงเหลือเม่ือสินคา้นั้นเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ (ถา้มี) 
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4.4.2 ท่ีดินและตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

  ท่ีดินและตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแสดงในราคาทุนของแต่

ละโครงการหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยท่ีดิน ค่า

พฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งโดยตรงกับโครงการและตน้ทุนการกูย้ืมท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยุดบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเขา้มาเป็นตน้ทุนเม่ือพร้อมท่ีจะขายหรือโครงการหยุด

พฒันา 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้

ระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย (ถา้มี) ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการ

กูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุน

อ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

  ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

4.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัร่วม หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึง

โดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทั

ยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อาํนาจควบคุมหมดไป 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ย

ค่า (ถา้มี) บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงโดยวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

 ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูก

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่บางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ี

จาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน

ท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

ค่าความนิยมในงบการเงินรวม 

 ค่าความนิยม คือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีบริษทัมีส่วนแบ่ง

ในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้า

ซ่ึงบริษทัยอ่ยถูกแสดงแยกบรรทดัไวใ้นงบการเงินรวม 

 ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ย

ค่าสะสม ในแต่ละปีบริษทัจะมีการทดสอบค่าความนิยมวา่เกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ โดยคาํนวณมูลค่าท่ี

คาดว่าจะไดรั้บคืนจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการโดย

ผูบ้ริหาร และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการโอนกลบัรายการ  

 ตน้ทุนของการไดม้าของเงินลงทุนท่ีตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อย ผลต่างจะถูกพิจารณาเป็นค่าความนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ทนัที  

 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 ท่ีดินของบริษทัแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม

และ ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

เกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

อาคาร 20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
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 ในกรณีท่ีเกิดการดอ้ยค่าในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 การร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัของบริษทัท่ี

เกิดข้ึนเม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละมีการคิดค่าเส่ือมราคา 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนัยสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด

ของสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

 

4.7 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

 สิทธิการเช่า แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายขุองสญัญาเช่า 

 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

 ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

ดงัต่อไปน้ี 

     ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 - 10 ปี 
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4.9 การดอ้ยค่า 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่ มีขอ้

บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายหรือ

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทั

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั

โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตาม

ระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่และในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์

ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการ

จาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่ง

เป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 บริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ท่ีบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อนเม่ือ

ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงบริษทัตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

4.10 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน   

4.10.1 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุ

  บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตาม

พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงานจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานตามวธีิ Projected Unit Credit เช่น อตัราคิดลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และ

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 

  บริษทัรับรู้ค่าใชจ้่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

  กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจาํนวน 

4.10.2 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

  บริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด

รายการ 
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4.11 ประมาณการหน้ีสิน  

 ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน

หรือท่ีก่อตวัข้ึนอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  

 

4.12 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้บริษทัยงัมีการควบคุม

หรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้

อยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้รายไดจ้ากการขายแสดง

สุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

 รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได ้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ 

 รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

4.13 สญัญาเช่า 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กับ

ผูใ้หเ้ช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่าการเงิน 

 สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัได้รับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ

สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน

งบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา

เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ค่า

เส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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4.14 ภาษีเงินได ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี  

4.14.1 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทาง

ภาษีสาํหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรก่อนภาษีท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปี

อ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นงวด

ปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

4.14.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไร

ทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุก

รายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใช้

ประโยชน์ได ้ 

  บริษทัทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีลงเม่ือบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียง

พอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้ทั้ งน้ี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีปรับลดลงนั้น บริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบัจาํนวนท่ีมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้

  บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดวา่

ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีกิจการคาดวา่จะจ่ายชาํระ

หน้ีสินโดยใช้ตามอตัราภาษีท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้

ภายในส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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  บริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดม้าหกักลบกบัรายการหน้ีสินภาษีเงินไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิ

ตามกฎหมายในการนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบนัดงักล่าวมาหกักลบกนั และบริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งใจจะชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษี

เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลา

เดียวกนั 

  บริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย

และนาํไปรวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด เวน้แต่ภาษีเงินได้ท่ีเกิดข้ึนจากรายการหรือ

เหตุการณ์ท่ีกิจการรับรู้นอกกาํไรหรือขาดทุน ทั้งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วน

ของผูถื้อหุน้ 

 

4.15 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

  สกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงแตกต่างจากสกุลเงิน

เยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกลุเงินท่ีใชใ้น

การดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดั

มูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น

การดาํเนินงาน ตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น

การดาํเนินงานตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กาํไร

ขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ค) กลุ่มบริษทั 

  การแปลงค่างบการเงินในกลุ่มบริษทัท่ีมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุล

เงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินเพ่ือจดัทาํงบการเงินใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
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  กาํไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงิน บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดง

เป็นรายการผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  ค่าความนิยม และการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือ

เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

 

4.16 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่สําหรับปีดว้ย

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

บริษทัไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัเพ่ือนาํมาคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 

4.17 การใชป้ระมาณการทางบญัชีและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ย 

ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ของงวดบญัชีถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ 

ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น การใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี  

 

  ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแตล่ะราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน

อดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่า

เผื่อสาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่

ละชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิม

ท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพ่ิมข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใต้

หวัขอ้ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

  สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา่บริษทัได้

โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

  สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  

 บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ควร

รับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัรา

การข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 

 ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเม่ือได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว 

ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัสินคา้ และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกับ

ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว ซ่ึงประมาณการดงักล่าวรวมถึงผลความเสียหายต่างๆท่ีอาจ

เกิดจากการดาํเนินธุรกิจ  

 

  คดฟ้ีองร้อง  

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะชนะคดี อย่างไรก็ตาม เพ่ือความรอบคอบ ฝ่าย

บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 

5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย

บริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ี

ถือหุ้นบริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงั

หมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งมี

นยัสาํคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั

บุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั

คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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 ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
           ร้อยละของผูแ้ทนของบริษทั 

      สัดส่วน    ในคณะกรรมการของ 

      ความเป็นเจา้ของ  ความสัมพนัธ ์  บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

  ประเทศท่ีจดัตั้ง /    2560  2559  2560  2559  2560  2559 

ช่ือกิจการ  สัญชาติ  ลกัษณะธุรกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ      ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย  รับฝึกอบรมช่าง

เช่ือมและ

อสังหาริมทรัพย ์

 99.92  99.92  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  100.00   100.00  

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

ออกแบบและ

ติดตั้ง 

โครงสร้างเหล็ก 

 66.00  66.00  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  66.00  66.00 

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

สินคา้ประเภท

โครงสร้างเหล็ก 

 74.00  39.00  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  -  - 

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  ญ่ีปุ่น  ออกแบบ  25.00  25.00  บริษทัร่วม  บริษทัร่วม  25.00  25.00 

 

  นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย  ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

รายไดอ่ื้น  ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ  ราคาตามสญัญา 

ตน้ทุนบริการ  ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

ซ้ือทรัพยสิ์น  ราคาตามสญัญา 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

รายการกบับริษัทย่อย:        

บริษทั  ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั        

รายไดอ่ื้น  -  -  1,528  399 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  -  270 

 -  -  1,528  669 

        

ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  1,688  2,569 

        

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

รายไดจ้ากการรับจา้ง -  -  2,236  866 

        

ตน้ทุนงานบริการ -  -  65,920  248,637 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  6,134  3,586 

 -  -  72,054  252,223 

        

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

ตน้ทุนงานบริการ -  -  18,312  - 

 -  -  18,312  - 

        

รายการกบับริษัทร่วม:        

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

ตน้ทุนงานบริการ -  265,178  -  265,178 

 -  265,178  -  265,178 
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ยอดคงเหลือท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       

 บริษทัยอ่ย        

      M.C.S. Nasu Co., Ltd. -  -  171  1,010 

   บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั -  -  3,547  2,022 

   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  47,107  - 

 -  -  50,825  3,032 

 บริษทัร่วม        

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

 -  17,721  -  17,721 

        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       

 บริษทัยอ่ย        

      M.C.S. Nasu Co., Ltd. -  -  10,632  34,203 

   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  20,234  - 

 -  -  30,866  34,203 

        

   บริษทัร่วม        

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

 -  27,975  -  27,975 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผู ้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบ

แทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ผูบ้ริหาร        

     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

          ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,080  54,796  39,830  50,614 

          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 225  301  225  301 

                รวม 45,305  55,097  40,055  50,915 

 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เงินสดในมือ 947  840  501  506 

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

เงินฝากประจาํท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน 6,589  224,991  6,590  224,991 

รวม 585,613  1,067,730  490,453  985,537 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภท

สกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

สกุลเงินบาท 308,482  494,693  275,476  487,674 

สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น  218,550  436,002  170,981  360,828 

สกุลเงินหยวน  14,585  -  -  - 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  43,996  137,035  43,996  137,035 

รวม 585,613  1,067,730  490,453  985,537 

 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 

  เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 20,267  126,389  20,267  126,389 

รวม 20,267  126,389  20,267  126,389 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินของบริษทัเป็นเงิน

ฝากประจาํอาย ุ6 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.35 และร้อยละ 1.20 - 1.55  ต่อปี ตามลาํดบั  

  เงินลงทุนชัว่คราวทั้งหมดของบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 เป็นสกุลเงิน

บาท 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 1,043,434  692,259  904,339  692,314 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (106,934)  (23,299)  -  (23,299) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 936,500  668,960  904,339  669,015 

ลูกหน้ือ่ืน        

 ค่าสินคา้และบริการจ่ายล่วงหนา้ 37,514  -  83,644  - 

 ค่าสินคา้และบริการรอเรียกคืน -  17,721  977  17,721 

 ลูกหน้ีกรมสรรพากร 27,835  6,419  27,835  6,060 

  ลูกหน้ีอ่ืนๆ 56,043  22,450  17,124  20,225 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (42,971)  (5,659)  (5,610)  (5,659) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 78,421  40,931  123,970  38,347 

รวม 1,014,921  709,891  1,028,309  707,362 

 

  การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

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

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 14,789  -  -  - 

3 - 6 เดือน 10,315  281  -  281 

6 -12 เดือน 119  839  -  839 

มากกวา่ 12 เดือน 106,934  23,299  -  23,299 

 1,043,434  692,259  904,339  692,314 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (106,934)  (23,299)  -  (23,299) 

รวม 936,500  668,960  904,339  669,015 

 

  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลดลง 23.30 ลา้นบาท เน่ืองจาก

บริษทัตดัเป็นหน้ีสูญทั้งจาํนวน 
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  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

สกุลเงินเยนญ่ีปุ่ น  904,637  668,960  904,339  669,015 

สกุลเงินหยวน  31,863  -  -  - 

รวม 936,500  668,960  904,339  669,015 

   

9. สินค้าคงเหลอื  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

สินคา้ระหวา่งผลิต 333,563  66,635  296,762  75,564 

วตัถุดิบ 367,484  398,023  359,127  398,023 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 96,921  119,812  95,007  119,812 

สินคา้ระหวา่งทาง 62,115  90,600  62,115  90,600 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์        

ท่ีดิน -  5,560  -  - 

งานระหว่างก่อสร้าง 54,333  16,709  -  - 

บา้นรอการขาย 8,690  10,810  -  - 

รวม 923,106  708,149  813,011  683,999 

หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (7,308)  (6,991)  (7,308)  (6,991) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 915,798  701,158  805,703  677,008 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดจ้าํนาํวตัถุดิบทั้งหมดเป็นหลกัประกนั วงเงิน

เบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินทรัสต์รีซีทส์ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินแพ็คก้ิง เครดิต 

วงเงินอาวลัตัว๋สัญญาใชเ้งิน และวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่ง

หน่ึง 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

  (ร้อยละ)  ทุนท่ีชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  คา่เผื่อการดอ้ยคา่  ราคาทุน-สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทัร่วม                    

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

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

POSCO-China Dailian Steel 

Fabricating Center - 

 

-  -  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

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

 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกในวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

  (ร้อยละ)  ทุนท่ีชาํระแลว้  วิธีส่วนไดเ้สีย  คา่เผื่อการดอ้ยคา่  วิธีส่วนไดเ้สีย – สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทัร่วม                    

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

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

POSCO-China Dailian Steel 

Fabricating Center - 

 

-  -  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

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

 

 ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  2560  2559 

POSCO-China Dailian Steel Fabricating Center  -  (3,507) 

M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd.  (10,744)  14,300 

           รวม  (10,744)  10,793 
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 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของ M.C.S. Steel (Xiamen) Co.,Ltd. (บริษทัร่วม) ท่ีมี

สาระสาํคญั 

 พนับาท 

  2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวยีน  -  257,483 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  -  218,456 

หน้ีสินหมุนเวยีน  -  (260,883) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  -  - 

   สินทรัพยสุ์ทธิ  -  215,056 

 

รายได ้  -  277,873 

     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี  -  36,668 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี  -  - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี  -  36,668 

 

 กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ M.C.S. Steel 

(Xiamen) Co., Ltd. ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 

 พนับาท 

  2560  2559 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  -  215,056 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 

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

  

- 

  

39 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมในสินทรัพยสุ์ทธิ  -  83,872 

รายการปรับปรุงอ่ืน      

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของมูลค่าเงินลงทุน  -  20,817 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -  3,553 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัใน 

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

  

- 

  

108,242 
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10.1 ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จากเดิมบริษทั

ถือหุน้ร้อยละ 39 เป็นร้อยละ 74 ทาํใหส้ถานะเปล่ียนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย ณ                        

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2560  

(ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 

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

 ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนจาก POSCO-China Dalian Fabricating 

Center ทาํให้เกิดผลกาํไรจากการลดทุนจาํนวนเงิน 11.87 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และเกิดผลกาํไรจาํนวนเงิน 20.30 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

 ในไตรมาส 3 ปี 2559 คณะกรรมการของบริษทัร่วม มีมติเห็นชอบให้โอน

หุ้นส่วนของ M.C.S. Steel Public Company Limited ท่ีเหลือทั้งหมดให้กบับริษทัแห่งหน่ึง 

(Posco China Dalian Plate Processing Center LTD.) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิมใน POSCO-China 

Dalian Fabricating Center จาํนวนเงิน 506,363 ดอลล่าร์สหรัฐ และในวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

บริษทัไดรั้บเงินค่าหุ้นแลว้ ทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการขายจาํนวนเงิน 30.63 ลา้นบาทใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ และเกิดผลขาดทุนจากการขายจาํนวนเงิน 6.08 ล้านบาท ในงบ

การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่มียอดคงเหลือในบญัชีเงินลงทุนในบริษทั

ดงักล่าวแลว้   
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
      สดัส่วนความเป็นเจา้ของ     พนับาท   

      (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

    ประเทศท่ี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  ลกัษณะธุรกิจ  กิจการจดัตั้ง  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทั ทานากะ เวลด้ิง   

เซ็นเตอร์ จาํกดั  

 รับฝึกอบรมช่าง

เช่ือมและ

อสงัหาริมทรัพย ์

  

ไทย 

  

99.92 

  

99.92 

  

99 ลา้นบาท 

  

40 ลา้นบาท 

  

93,193 

  

41,044 

  

- 

  

- 

  

93,193 

  

41,044 

M.C.S. Nasu Co., Ltd.  รับจา้งผลิต

ออกแบบและ 

และติดตั้ง

โครงสร้างเหลก็ 

  

ญ่ีปุ่น 

  

66.00 

  

66.00 

  

50 ลา้นเยน 

  

50 ลา้นเยน 

  

9,564 

  

10,162 

  

- 

  

- 

  

9,564 

  

10,162 

M.C.S. Steel (Xiamen)  

Co., Ltd. 

 ผลิตและจาํหน่าย

สินคา้ประเภท

โครงสร้างเหลก็ 

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

รวม              286,154  51,206  (14,764)  -  271,390  51,206 
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 บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ยสองแห่งคือ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. และ M.C.S. Nasu Co., 

Ltd. ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
  ประเทศท่ี  สัดส่วนของความเป็นเจา้ของและ  พนับาท 

 

 

ช่ือบริษทั 

 จดัตั้งและ

สถานท่ีหลกั

ของธุรกิจ 

 สิทธิในการออกเสียงท่ีถือโดย

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

(ร้อยละ) 

 กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จจดัสรร

สาํหรับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

สะสม 

    2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทั ทานากะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย  0.08  0.08  -  (2)  -  32 

M.C.S. Nasu Co., Ltd.  ญ่ีปุ่น  34  34  (6,266)  (3,479)  (6,455)  (7,077) 

M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.  จีน  26  -  (4,404)  -  15,712  - 

รวม            9,257  (7,045) 

  

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

 พนับาท 

  2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวยีน  111,353  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  184,901  - 

หน้ีสินหมุนเวยีน  (241,421)  - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  -  - 

   สินทรัพยสุ์ทธิ  54,833  - 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  15,712  - 

 

 พนับาท 

  2560  2559 

รายได ้  76,885  - 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 

  

(4,404) 

  

- 

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  -  - 

     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  18,423  - 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (1,544)  - 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (10,086)  - 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ  6,793  - 
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  ขอ้มูลทางการเงินของ M.C.S. Nasu Co., Ltd. ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 พนับาท 

  2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวยีน  66,517  123,876 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  28,091  41,374 

หน้ีสินหมุนเวยีน  (105,001)  (151,523) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  (4,560)  (11,239) 

   สินทรัพยสุ์ทธิ  (14,953)  2,488 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  -  (7,077) 

 

 พนับาท 

  2560  2559 

รายได ้  99,590  593,936 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม 

  

- 

  

(3,479) 

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  -  - 

     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  (14,673)  52,571 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  (686)  (3,752) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (8,848)  (9,142) 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ  (24,207)  39,677 

 

11.1 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 คร้ังท่ี 1/2560 ของ

บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง ไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 40 ลา้น

บาท เป็น 99 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 
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11.2 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จากผูถื้อหุ้นเดิม เพิ่ม

ร้อยละ 35 จากเดิมบริษทัถือหุ้นร้อยละ 39 ทาํให้บริษทัมีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 74 ของหุ้นท่ีจาํหน่าย

แลว้ทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคข์องการลงทุนเพ่ือใชเ้ป็นฐานการผลิตช้ินงานของบริษทัท่ีประเทศจีน

เป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นหยวน คิดเป็นเงินจาํนวน 85.39 ลา้นบาท และหลงัการโอนหุ้นบริษทัดงักล่าว

ไดเ้ปล่ียนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย และรวมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน 

2560 เป็นตน้ไป  

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัวนัซ้ือกิจการ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 หยวน  บาท 

สินทรัพย ์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,857,197  9,428,895 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 34,889,113  177,130,249 

สินคา้คงเหลือ 9,907,197  50,298,334 

อาคารและอุปกรณ์ 28,378,209  144,074,719 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 6,759,074  34,315,473 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,173,402  31,342,050 

หน้ีสิน    

เงินกูย้มืระยะสั้น 17,258,000  85,635,330 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,538,862  161,459,973 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ 38,167,330  199,494,417 

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

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือเพ่ิม  28,243,825  147,625,869 

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

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

ค่าความนิยม (7,831,255)  (32,121,861) 

    

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  17,000,000  85,391,000 

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

กระแสเงินสดรับในการซ้ือกิจการ - สุทธิจากเงินสดและ    

รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 15,142,803  75,962,105 
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ขอ้มูลท่ีนาํเสนอเพิ่มเติม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากบริษทัยอ่ย มีการปรับ

มูลค่าสินทรัพยบ์างส่วน ได้แก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกอ่ืน ลดลงในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ซ่ึงเป็นลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนท่ีบริษทัไดม้า ณ วนัท่ีซ้ือกิจการโดยท่ีสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเหลืออยูร่ะหวา่งการวดัมูลค่ายงัไม่แลว้เสร็จ เป็นดงัน้ี 

 หยวน  บาท 

สินทรัพย ์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,857,197  9,320,994 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 12,137,378  60,915,680 

สินคา้คงเหลือ 9,907,197  49,722,736 

อาคารและอุปกรณ์ 28,378,209  142,425,973 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 6,759,074  33,922,778 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,173,402  30,983,381 

หน้ีสิน    

เงินกูย้มืระยะสั้น 17,258,000  86,615,313 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,538,862  163,307,669 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ 15,415,595  77,368,560 

(หกั)  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 26% (4,008,055)  (20,115,826) 

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือเพิ่ม  11,407,540  57,252,734 

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

  มูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทัยอ่ยถืออยูเ่ดิม 39% (19,075,080)  (94,861,123) 

ค่าความนิยม (24,667,540)  (122,999,389) 

    

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ  17,000,000  85,391,000 

(หกั) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ (1,857,197)  (9,320,994) 

กระแสเงินสดรับในการซ้ือกิจการ - สุทธิจากเงินสดและ    

รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 15,142,803  76,070,006 
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รายการดงักล่าวมีผลทาํให้ค่าความนิยมท่ีแสดงไวเ้ดิม 7,831,255 หยวน (เทียบเท่า

กบั 32.12 ลา้นบาท) เป็น 24,667,540 หยวน (เทียบเท่ากบั 123 ลา้นบาท) แต่อยา่งไรก็ตาม 

ณ ปัจจุบนั บริษทัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินและวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ ว ันซ้ือกิจการ โดยการว ัดมูลค่าน้ีกําลังอยู่ในระหว่าง

กระบวนการจดัทาํ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาใน

การวดัมูลค่าไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกําหนดไวใ้นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยในระหว่างช่วง

ระยะเวลาในการวดัมูลค่าน้ีบริษทัจะปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือ เพื่อให้

สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ 

วนัซ้ือกิจการ 

 

11.3 ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

ค่าความนิยม 8,003,208  7,772,676 

เพิ่มในระหวา่งปี 156,350,948  - 

บวก (หกั) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (33,823,110)  230,532 

ค่าความนิยม - สุทธิ 130,531,046  8,003,208 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
   งบการเงินรวม  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  เพิ่มข้ึน  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี  จากการซ้ือ      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม  กิจการ      จดัประเภทใหม ่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2560            2560 

ราคาทุน               

ท่ีดิน 145,677  -  -  -  -  (8,583)  137,094 

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

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

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง              

และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 56,903  74,339  14,078  (2,481)  -  2,013  144,852 

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

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

              

ค่าเส่ือมราคาสะสม               

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

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 454,585  79,028  79,698  -  -  (32,847)  580,464 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง              

และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 39,467  62,119  10,487  (2,432)  -  921  110,562 

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

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

งานระหวา่งก่อสร้างและเคร่ืองจกัร              

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 105,947  -  214,867  -  (292,607)  8,500  36,707 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,479)  -  -  -  -  205  (3,274) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 813,926            1,034,420 
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 งบการเงินรวม  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ่มข้ึน  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม ่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2559          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 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (4,704)  -  1,670  -  (445)  (3,479) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 664,546          813,926 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 งบการเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2560          2560 

ราคาทุน             

ท่ีดิน 145,677  -  -  -  (8,583)  137,094 

อาคาร 566,577  2,420  -  89,970  (42,086)  616,881 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 656,100  3,911  -  202,637  (55,906)  806,742 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            

   และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 56,903  13,586  (2,481)  -  (3,615)  64,393 

ยานพาหนะ 42,790  7,573  -  -  (2,833)  47,530 

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

            

ค่าเส่ือมราคาสะสม             

อาคาร 307,724  27,001  -  -  (21,871)  312,854 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 437,467  68,192  -  -  (30,240)  475,419 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง            

   และเคร่ืองใชส้าํนกังาน 39,467  8,504  (2,432)  -  (2,439)  43,100 

ยานพาหนะ 8,410  8,842  -  -  (1,185)  16,067 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 793,068  112,539  (2,432)  -  (55,735)  847,440 

งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัร            

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 105,947  214,867  -  (292,607)  8,500  36,707 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (3,479)  -  -  -  205  (3,274) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 777,447          858,633 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 งบการเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2559          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 

งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัร            

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 11,637  138,250  -  (33,407)  (10,533)  105,947 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (4,704)  -  1,670  -  (445)  (3,479) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 641,905          777,447 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น        

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

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

  รวม 137,001  105,486  112,539  92,548 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่า

เส่ือมราคา เต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวน 

496.27 ลา้นบาท และ 429.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ท่ีดินและอาคารของบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 196.79 

ลา้นบาท และ 223.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วง

เงินทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั และวงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดมี้การให้คาํมัน่ว่า

จะไม่จาํหน่าย จ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในเคร่ืองจกัรมูลค่าตามบญัชี 2.85 ลา้นบาท และ 10.23 

ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับวงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  

 

13. สิทธิการเช่า 

  บญัชีประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

สิทธิการเช่าท่ีดินยกมา -  - 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ 33,923  - 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (925)  - 

ผลจากการแปลงค่างบการเงิน 412  - 

สิทธิการเช่าท่ีดินยกไป 33,410  - 

 

สิทธิการเช่าท่ีดินเป็นสิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งบริษทัย่อยในประเทศจีน มีระยะเวลาตั้งแต่ปี 

2549 ถึง ปี 2599 (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี      การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2560        2560 

ราคาทุน            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 17,349  434  -  (1,005)  16,778 

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

          

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 9,664  1,129  -  (720)  10,073 

รวมค่าตดัจาํหน่าย

สะสม 

9,664  1,129  -  (720)  10,073 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,685        6,705 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี      การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2559        2559 

ราคาทุน            

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

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

          

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

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

รวมค่าตดัจาํหน่าย

สะสม 

8,309  1,204  -  151  9,664 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,130        7,685 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี      การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2560        2560 

ราคาทุน          

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

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

          

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

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

รวมค่าตดัจาํหน่าย

สะสม 

8,691  938  -  (662)  8,967 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,522        3,595 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัท่ี      การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 

 2559        2559 

ราคาทุน          

ค่าลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ 12,039  910  -  264  13,213 

รวมราคาทุน 12,039  910  -  264  13,213 

          

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ 7,663  896  -  132  8,691 

รวมค่าตดัจาํหน่าย

สะสม 

7,663  896  -  132  8,691 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,376        4,522 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

   2560  2559  2560  2559 

ค่าตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมอยู่

ใน 

        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,129  1,204  938  896 

รวม  1,129  1,204  938  896 

 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่

ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 ไดล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่

ดว้ยการ       คงอตัรารัษฎากร ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2557 ไดค้งอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลร้อยละ 20 เป็นของกาํไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณในอตัราร้อยละ 

20 สําหรับกําไรก่อนภาษีของบริษทัและบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัรายการซ่ึงไม่ถือเป็น

ค่าใชจ่้ายและหกัรายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ตามประมวลรัษฎากร 

 

 15.1  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   

 2560   2559   2560   2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  4,409  3,998  4,409  3,998 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 

 4,409  3,998  4,409  3,998 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

  การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2559  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  งบการเงิน  ธนัวาคม 2560 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี            

ค่าเผือ่มลูค่าสินคา้ลดลง 858  1,097  -  -  16  1,971 

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

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

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2558  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  งบการเงิน  ธนัวาคม 2559 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี            

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 5,502  -  (5,444)  -  (58)  - 

ค่าเผือ่มลูค่าสินคา้ลดลง 700  155  -  -  3  858 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าเงินลงทุน 4,430  -  (4,382)  -  (48)  - 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 337    -  (334)  -  (3)  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,468  344  -  320  8  3,140 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 562  -  (556)  -  (6)  - 

เจา้หน้ีจากการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 6,588  -  (6,519)  -  (69)  - 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2559  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอ่ืน  งบการเงิน  ธนัวาคม 2560 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี            

ค่าเผือ่มลูค่าสินคา้ลดลง 858  1,097  -  -  16  1,971 

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

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

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการท่ีรับรู้ใน  รายการท่ีรับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2558  เพิ่มข้ึน  ใชป้ระโยชน/์  เบด็เสร็จอ่ืน  งบการเงิน  ธนัวาคม 2559 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี            

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,502  -  (5,444)  -  (58)  - 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 700  155  -  -  3  858 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 4,430  -  (4,382)  -  (48)  - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 337    -  (334)  -  (3)  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,468  344  -  320  8  3,140 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 562  -  (556)  -  (6)  - 

เจา้หน้ีจากการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 6,588  -  (6,519)  -  (69)  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,587  499  (17,235)  320  (173)  3,998 
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 15.2  ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 93,587  141,887  93,532  141,887 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (396)  16,736  (396)  16,736 

      ผลกระทบจากการเปล่ียนสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน        

           เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน (71)  1,147  (71)  1,117 

 รวม 93,120  159,770  93,065  159,740 

 

 15.3  การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ี

ใช ้

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี 535,244  1,337,506  582,926  1,274,764 

อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20.00  20.00  20.00  20.00 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 107,049  267,501  116,585  254,953 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 14,973  10,204  14,973  10,204 

- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิมทางภาษี (4,946)  (4,306)  (4,946)  (4,306) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (33,080)  (118,964)  (33,080)  (118,964) 

- อ่ืนๆ 9,591  (12,548)  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (13,462)  (125,614)  (23,053)  (113,066) 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 93,587  141,887  93,532  141,887 
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 15.4  การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

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

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 107,049  20.00  267,501  20.00 

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

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 93,587  17.48  141,887  10.61 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

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

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 116,585  20.00  254,953  20.00 

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

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 93,532  16.05  141,887  11.13 

 

 กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ คาํนวณโดยใชข้อ้สมมติฐานวา่สกุลเงินในการดาํเนินงานเป็นบาท เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการคาํนวณภาษี   

 

16. เงินกู้ยมืระยะส้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน

จาํนวน 300 ลา้นเยน โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ TIBOR+1.25 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระใน

วนัท่ี 27 เมษายน 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวคํ้าประกนัเงินกูย้มืโดยบริษทัใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศจีนแห่งหน่ึงไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน

จาํนวน 15.66 ล้านหยวน โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.4810 ต่อปี ครบกาํหนดชําระ

ภายใน 1 ปี ค ํ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2559  2558 

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

เจา้หน้ีอ่ืน 36,609  42,242  27,263  51,078 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 375,388  278,032  368,347  296,712 

รวม 813,897  695,148  714,826  699,004 

 

เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

สกลุเงินบาท 20,137  11,776  18,322  9,066 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น  301,677  363,098  297,540  342,148 

สกลุเงินหยวนจีน  76,732  -  -  - 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  3,354  -  3,354  - 

 401,900  374,874  319,216  351,214 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

18.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเม่ือ

เกษียณอาย ุซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 

   งบแสดงฐานะการเงิน  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

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

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 2,029  1,718  2,029  1,718 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง (165)  -  (165)   - 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  1,600  -  1,600 

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

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

 

18.2 ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560  2559  2560  2559 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,639  1,305  1,639  1,305 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 390  413  390  413 

รวม 2,029  1,718  2,029  1,718 
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18.3 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 และ 2559 2560  2559  2560  2559 

อตัราคิดลด 2.75  2.75  2.75  2.75 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00  5.00  5.00  5.00 

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

 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 

 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 

 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 

 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 

อตัรามรณะ 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  

 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  

 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  

 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  

 

 ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและ

ตารางมรณะ  

 

18.4 กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีรับรู้ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เกิดข้ึนจาก 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  682  -  682 

สมมติฐานประชากร -  -  -  - 

สมมติฐานทางการเงิน -  918  -  918 

รวม -  1,600  -  1,600 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  68  -  68 

 รวม -  1,668  -  1,668 
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 18.5 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 

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

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

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

 

19. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559  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 

ประมาณการหน้ีสินเพิ่มข้ึน  67,944  67,944 

ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป  (23,941)  (23,941) 

กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน   (10,518)  (6,160) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (918)  (648) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  109,743  108,832 
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20. หุ้นสามัญซ้ือคืนและสํารองหุ้นสามัญซ้ือคืน 

เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัโครงการการซ้ือหุ้น

คืนเพื่อบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน 50 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้้นละ 1 บาท) จาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย

ดาํเนินการซ้ือหุน้คืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 12 

ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 11 เมษายน 2559  

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2560 มีมติอนุมติัโครงการการซ้ือ

หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 380 ล้านบาท จาํนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน 23 ลา้นหุ้น (มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) จาํนวนหุ้นที่จะซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด โดยดาํเนินการซ้ือหุน้คืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาที่จะซ้ือ

หุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้สามญัซ้ือคืนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 

 เพ่ิมข้ึน  

ระหวา่งปี 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

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

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

ราคาเฉล่ียหุน้ละ (บาท) 10.67  15.43  12.86 

อตัราร้อยละของจาํนวนหุน้สามญั      

   ซ้ือคืนต่อจาํนวนหุน้ท่ีบริษทัออก 5.40  4.60  10.00 

 

สํารองหุ้นสามัญซ้ือคืน 

  ทั้งน้ีตามหนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ชส. 

(ว) 2/2548 และหนังสือสภาวิชาชีพบญัชีท่ี ส.สวบช. 016/2548 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ให้บริษทั

มหาชนจาํกดัท่ีมีการซ้ือหุ้นคืนตอ้งมีมูลค่าหุ้นซ้ือคืนไม่เกินวงเงินกาํไรสะสม และตอ้งกนักาํไร

สะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืน และบริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็น

สาํรองหุน้สามญัซ้ือคืนแลว้ทั้งจาํนวนในไตรมาส 4 ปี 2560 
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21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทั

เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว  ้บริษัทต้องนําค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนสํารอง 

(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้ง

จดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหัก

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

23. กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  และ 2559 

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง 14,910  (172,095)  11,842  (176,312) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (39,687)  140,080  (40,210)  140,080 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (31,452)  -  (31,452) 

 (24,777)  (63,467)  (28,368)  (67,684) 

 
โดยรายการท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงจะรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือ

ถึงกําหนดรับและจ่ายเงิน และเม่ือมีการแลกเปล่ียนจากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาทตามสัญญา 

Forward Contract 
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24. ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในส่วนของบริษทัท่ีจ่ายสาํหรับพนกังานและไดบ้นัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวน

ดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 3,793  3,289  3,793  3,289 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจ

ของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุนโดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัรา

ร้อยละ 7 ของเงิน เดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของ

เงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ตามขอ้กาํหนดของกระทรวง การคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

ประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ระหวา่งผลิต (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (266,928)  559,525  (221,198)  404,946 

วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 1,147,116  2,015,227  1,013,230  1,906,012 

วสัดุทางออ้มใชไ้ป 127,821  193,534  126,152  183,195 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 353,175  411,483  312,241  363,549 

ค่าใชจ่้ายจา้งงานบุคคลภายนอก 43,131  373,209  40,463  399,222 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 101,025  122,435  87,499  108,102 

ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขช้ินงาน 26,829  45,486  44,050  83,046 

ค่าเขียนแบบ 32,126  53,797  45,740  53,797 

ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 25,466  32,793  23,367  24,942 

ค่าขนส่งออก 304,180  491,942  304,180  491,942 

ค่าเดินทาง 19,745  36,038  19,499  32,528 
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26. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

26.1 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1696(2)/2558 โดยบริษทัรับ

สิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญติัส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 เ ก่ียวกับการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 

(FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใชใ้น

การผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

(ค)  ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับของท่ีผูไ้ด้รับการส่งเสริมนําเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็น

ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 (ง)  ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก

การประกอบกิจการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 183.875 ลา้นบาท (วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้

คือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

(จ)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินได้นิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ด้รับการส่งเสริมได้รับ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ กาํหนดตามท่ี

ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 932,708  2,466,153  2,097,543  2,786,131  3,030,251  5,252,284 

 รวมรายได ้ 932,708  2,466,153  2,097,543  2,786,131  3,030,251  5,252,284 
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26.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-1184-0-00-1-0 

โดยบริษทัรับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม

พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงาน

ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM 

ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน 

(ข)  ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นท่ีต้องนําเข้ามาจาก

ต่างประเทศเพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ัง

แรก 

(ค)  ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับของท่ีผูไ้ด้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพื่อส่งกลับ

ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

(ง)  ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่

เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นบั

แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 

195.38 ลา้นบาท (ยงัไม่เปิดดาํเนินการ) 

(จ)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บ

การส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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27. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้น

สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน)สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้

สามญั   

    

 

 

 

ของบริษทั (พนับาท)        

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

499,036 

 1,229,26

2 

 

539,434 

 1,163,63

7 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 1.08  2.60  1.16  2.46 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้        

หุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 473,000  500,000  473,000  500,000 

หกั หุน้สามญัซ้ือคืนของบริษทั (พนัหุน้) (23,000)  (27,000)  (23,000)  (27,000) 

จาํนวนหุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (พนั

หุน้) 450,000 

 

473,000 

 

450,000  473,000 

        

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 463,261  473,564  463,261  473,564 

 

28. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงิน

ปันผลจากผลกาํไรท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด จากการดาํเนินงานในรอบหกเดือน

ของปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 91.22 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปัน

ผลดงักล่าวจาํนวน 91.22  ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงิน

ปันผลจาก กาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 227.04 ลา้น

บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 227.04 ลา้นบาทให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2560 แลว้ 



 

- 143 - | ห น้ า  

 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั

จ่ายเงินปันผลจากระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานในรอบ 6 เดือนของปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ใน

อตัราหุ้นละ 0.44 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 220.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว

จาํนวน 220.00 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั

จ่ายเงินปันผลจากระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานในรอบ 6 เดือนของปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ใน

อตัราหุ้นละ 0.44 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 220.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว

จาํนวน 220.00 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงิน

ปันผลจาก กาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 213.43 ลา้น

บาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจาํนวน 213.43 ลา้นบาทให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 

2559 แลว้ 

 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัรา

ดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญา

ของคู่สัญญา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 

เพื่อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสําคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั บริษทัและบริษทัย่อยมี

ระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณา

ระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง  ผูบ้ริหารไดมี้การควบคุม

กระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความสมดุล

ระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจัดการทุน   

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน 

เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้

การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจาก

กิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงั

กาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการ

ซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัย่อยและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหต ุ  2560  2559  2560  2559 

สกลุเงนิบาทไทย          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  308,482  494,693  275,476  487,674 

เงินลงทุนชัว่คราว 7  20,267  126,389  20,267  126,389 

เจา้หน้ีการคา้ 17  (20,137)  (11,776)  (18,322)  (9,066) 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ   308,612  609,306  277,421  604,997 

 

สกลุเงนิหยวนจนี          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  14,585  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ 8  31,863  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้น 16  77,494  -  -  - 

เจา้หน้ีการคา้ 17  (76,732)  -  -  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ   47,210  -   -  - 

 

เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  43,996  137,035  43,996  137,035 

เจา้หน้ีการคา้ 17  (3,354)  -  (3,354)  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ    40,642  137,035  40,642  137,035 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่ม

บริษทัและบริษทัยอ่ยตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าว

อย่างสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบั

หน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้น

สินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  

บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบั

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และ

เพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้ง

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผู ้

ซ้ือและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้

และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้

ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยใน

หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดั

อยู่ในประเภทระยะสั้ นดงันั้นฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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30. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 

30.1 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัจากสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิก

ไม่ไดบ้ริษทัมีสัญญาเช่าอุปกรณ์สํานกังานดาํเนินงานกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยมี

ระยะเวลา 48 เดือน โดยมีค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

ระยะเวลาการจ่ายชําระ        

ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 1,158  1,648  1,158  1,648 

ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 912  2,070  912  2,070 

รวม 2,070  3,718  2,070  3,718 

 

30.2 ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายะเอียดดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

ภาระผูกพนัอืน่ๆ                

สญัญาซ้ือวตัถุดิบ                

- เยน 279,531  -  951,983  -  279,531  -  951,983  - 

- USD 2  -  5  -  2  -  5  - 

- บาท     4,602  2,688      4,602       2,688 

รวม     956,590  2,688      956,590  2,688 

สญัญาซ้ือวสัดุก่อสร้าง                

- บาท     11,149  1,789      -  - 

สญัญาอ่ืนๆ                

- บาท     6,329  5,402      6,283  5,402 

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ                

เลตเตอร์ออฟเครดิต                

- เยน 279,546  419,864  81,498  129,297  279,546  419,864  81,498  129,297 

หนงัสือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ                

 ใหก้บับริษทัยอ่ย                

- เยน 300,000  300,000  86,940  92,385  300,000  300,000  86,940  92,385 
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บริษทัมีเงินฝากประจาํ ท่ีดินและอาคารบางส่วนท่ีติดจาํนองเป็นหลกัประกนั และมี

ขอ้จาํกดัไม่ให้ก่อภาระผูกพนักบัเคร่ืองจกัรบางส่วน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

สาํหรับวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

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

วงเงินทรัสตรี์ซีทส์,วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต         

     และวงเงินแพค็ก้ิงเครดิต 840,568  744,040  840,568  744,040 

วงเงินอาวลัตัว๋สัญญาใชเ้งิน 10,000  10,000  10,000  10,000 

วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 857,691  377,615  857,691  377,615 

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

 

30.3  ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัได้นาํเงินฝากประจาํสถาบนัการเงิน 278.59 ล้าน

บ า ท  

ไปคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัการส่งมอบสินคา้ 

30.4  ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 

 

31. สัญญาทีสํ่าคัญ 

31.1 สัญญาใชบ้ริการขนส่งช้ินงานโครงเหล็ก 

บริษัทได้ทาํสัญญาใช้บริการขนส่งช้ินงานโครงเหล็กกับ MIHAMA STEEL 

LOGISTICS CO., LTD เพื่อรับบริการขนส่งทางเรือ โดยขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเทียบเรือใน

ประเทศญ่ีปุ่น รวมไปถึงการประสานงานต่างๆกบัลูกคา้ การให้บริการการจดัการขนถ่าย

ช้ินงานและเก็บรักษาช้ินงานจนกวา่จะส่งมอบ ตลอดจนค่าตรวจสอบและซ่อมแซมช้ินงาน

เพิ่มเติมหากเกิดความผดิพลาดระหวา่งขนส่ง โดยการกาํหนดราคาข้ึนอยูก่บัปริมาณนํ้ าหนกั

ของการใช้บริการหรือแต่ละจาํนวนโครงการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาและปัจจยั

การตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา ทั้งน้ี หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มี

ความประสงคท่ี์จะต่ออายุสัญญา ตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดของสัญญา 
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31.2 สญัญาจา้ง 

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

บริการแปรรูปโครงสร้างเหล็กตามแบบงานและขนส่งช้ินงานตามกาํหนดการท่ีบริษทักาํหนดภายใต้

เง่ือนไขสัญญา บริษทัตอ้งชาํระเงินล่วงหนา้ให้กบับริษทั M.C.S Steel (Xiamen) Co., Ltd. ในการจดัหา

เหลก็แผน่และเหลก็รูปพรรณท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตและแปรรูปตามมาตรฐานท่ีบริษทักาํหนด

และระบุในสญัญา 

 

31.3  สญัญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญ 

บริษทัไดล้งนามในสญัญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญกบับริษทั ทานากะ เวดด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั (“ผูว้า่จา้ง”) เม่ือ

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัจะเป็นท่ีปรึกษา หรือบริหารงานเก่ียวกบัการ

บริหารงานและการบญัชี สญัญาดงักล่าวมีอตัราค่าบริการตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 

31.4  ขอ้ตกลงการใหค้าํแนะนาํดา้นเทคนิค 

บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงให้คาํแนะนาํดา้นเทคนิคจาก M.C.S. Nasu Company Limited เม่ือวนัท่ี 1 

มกราคม 2560 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยขอ้ตกลงน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ผูว้่าจ้างและผูรั้บจ้างได้รับ

ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีต่างฝ่ายต่างมีความรู้ความชํานาญซ่ึงกันและกันโดยท่ีผู ้รับจ้างจะต้องให้

คาํแนะนาํดา้นเทคนิคท่ีจาํเป็นต่อธุรกิจการผลิตแก่ผูว้า่จา้งอยา่งต่อเน่ือง โดยกาํหนดอตัราค่าบริการเดือนละ 

10 ลา้นเยน ขอ้ตกลงน้ีมีกาํหนดระยะเวลาถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทั้งน้ีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมิได้

แจง้บอกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนครบกาํหนดให้ถือว่าขอ้กาํหนดน้ีขยายเวลาออกไปอีก 12 

เดือน 

 

31.5  สญัญาใหก้ารสนบัสนุน 

บริษทัไดท้าํสัญญาให้การสนบัสนุนกบั METROPOLO LIMITED (“ผูรั้บจา้ง”) โดยบริษทัผูรั้บจา้ง

มีหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนและประสานงานขายจนถึงส่งออกช้ินงานโครงเหลก็ใหก้บัลูกคา้ โดยกาํหนดอตัรา

ค่าตอบแทนข้ึนอยู่กบัปริมาณนํ้ าหนักของช้ินงานท่ีส่งออก และค่าตอบแทนประสานงานขายตามขอ้ตกลง

ร่วมกัน ระยะเวลาของสัญญาตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และในวนัท่ี 24 

พฤศจิกายน 2560  บริษทัไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาให้การสนบัสนุนกบั METROPOLO LIMITED (“ผูรั้บจา้ง”) 

เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายในการดาํเนินการหางานของบริษทั โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 

ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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32. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั มีต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

การใชไ้ฟฟ้า                

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

การส่งมอบสินคา้                

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

 

33. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุด ดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจใน

การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วย

ธุรกิจตามประเภทของการบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

ส่วนงาน 1 ในประเทศ 

ส่วนงาน 2 ต่างประเทศ 
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ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงานสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 พนับาท 

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 ประเทศไทย   ต่างประเทศ     

 ในประเทศ  ต่างประเทศ    ประเทศญีปุ่่น  ประเทศจีน    ตัดรายการบัญชี   

 

อสังหาริมทรัพย์  ผลิตและจําหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหลก็ 

 รวม  ผลิตและจําหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหลก็  

ผลิตและจําหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหลก็  

รวม  ระหว่างกัน  รวม 

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

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์                                

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

                                

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

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ                             3,103,845  5,640,251 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                                

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

                                

กาํไรตามส่วนงานก่อน                                

หกัภาษีท่ีรายงาน         634,385  1,376,345          (46,044)  9,207  -  -  588,341  1,385,552 

                                

สินทรัพยต์ามส่วนงาน                                

ท่ีรายงาน         3,484,483  3,718,560          262,355  107,853  -  -  3,746,838  3,826,413 
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34. งบการเงินในสกุลเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงในสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้

ในการดาํเนินงาน เน่ืองจากรายการหลกัในการซ้ือขายสินคา้ของบริษทัเป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น โดย

แสดงรายการดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพย์        

สินทรัพยห์มุนเวยีน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,020,708  3,467,213  1,692,349  3,200,308 

เงินลงทุนชัว่คราว 69,934  410,420  69,934  410,420 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,502,069  2,305,211  3,548,265  2,296,999 

สินคา้คงเหลือ 3,160,039  2,276,854  2,780,146  2,198,431 

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  904,656  -  904,656 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  346,459  -  305,053 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  936,453  166,282 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3,569,352  2,643,043  2,962,786  2,524,585 

ค่าความนิยม 425,948  25,989  -  - 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 115,283  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,134  24,956  12,406  14,684 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,213  12,983  15,213  12,983 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,640  2,602  616  578 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,151,570  3,960,688  3,927,474  3,928,821 

รวมสินทรัพย์ 12,904,320  12,420,386  12,018,168  12,034,979 
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 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น        

หน้ีสินหมุนเวยีน        

  เงินกูย้มืระยะสั้น 567,399  300,000  -  - 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,808,493  2,257,336  2,466,568  2,269,860 

 หน้ีสินสญัญาเช่าการเงินชาํระภายใน 1 ปี 23,994  24,465  -  - 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 276,647  280,754  276,467  280,754 

  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 3,676,533  2,862,555  2,743,035  2,550,614 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        

 หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน 12,589  36,496  -  - 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 59,236  49,880  59,236  49,880 

 ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 378,604  250,611  375,532  232,624 

  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 450,429  336,987  434,768  282,504 

รวมหน้ีสิน 4,126,962  3,199,542  3,177,803  2,833,118 

ส่วนของผูถื้อหุน้        

 ทุนเรือนหุน้        

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

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

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,521,634  7,371,048  6,985,229  7,346,725 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 367,123  (7,985)  -  - 

รวมส่วนของบริษทั 10,866,116  10,180,854  10,962,588  10,164,516 

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

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 33,465  2,645  -  - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 8,777,358  9,220,844  8,840,365  9,201,861 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,904,320  12,420,386  12,018,168  12,034,979 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุด  สาํหรับปีส้ินสุด 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

รายได ้        

 รายไดจ้ากการขายและบริการ 10,431,833  17,168,310  10,186,366  15,983,053 

 รายไดอ่ื้น 178,285  247,621  122,391  245,320 

 กาํไรจากการขายและรับคืนทุนในบริษทัร่วม -  57,828  -  - 

 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -  -  -  - 

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

ค่าใชจ่้าย        

 ตน้ทุนขายและบริการ 5,881,368  10,500,637  5,789,164  9,509,206 

      ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,488,927  1,775,340  1,488,927  1,775,341 

      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 954,105  613,633  650,562  535,408 

      ขาดทุนจากการขายเงินและรับคืนทุนในบริษทัร่วม -  -  -  55,080 

 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 81,898  192,736  93,706  209,437 

 ขาดทุนจากหน้ีสูญและโครงการเรียกเก็บเงินไม่ได ้ -  82,694  -  - 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 150,979  169,523  133,527  156,655 

 ตน้ทุนทางการเงิน 26,539  20,095  14,817  14,745 

  รวมค่าใชจ่้าย 8,583,816  13,354,658  8,170,703  12,255,872 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (34,790)  30,575  -  - 

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 1,991,512  4,149,676  2,138,054  3,972,501 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (312,626)  (490,042)  (312,446)  (489,051) 

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

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

 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุด  สาํหรับปีส้ินสุด 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่        

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน  

   

 

 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 375,108  1,358  -  - 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        

 ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -  (5,139)  -  (5,139) 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -  1,028  -  1,028 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี- สุทธิจากภาษ ี 375,108  (2,753)  -  (4,111) 

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

        

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)        

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,714,413  3,659,726  1,825,608  3,483,450 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (35,527)  (92)  -  - 

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

        

การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม        

 ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,086,521  3,656,973  1,825,608  3,479,339 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (32,527)  (92)  -  - 

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (เยน) 3.70  7.73  3.94  7.36 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (พนัหุน้) 463,261  473,564  463,261  473,564 
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35.    มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ทีย่ังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

ให้ใช ้  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่  

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กาํไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย

และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร

แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน

กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 

 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี

ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผู ้

เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ

ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน

บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก

การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ

ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 

แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ

การดอ้ยค่า 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ

ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้

เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต

สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่

ขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 

2561 
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	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน คือ จำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีสำหรับงวด กำไรทางภาษีแตกต่างจากกำไรก่อนภาษีที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนื่องจากกำไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้...
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคำนวณกำไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกราย...
	บริษัททบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงเมื่อบริษัทเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้อีกต่อไปว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสิน...
	บริษัทคำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินโดยใช้ตามอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคั...
	บริษัทจะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้มาหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินได้เมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันดังกล่าวมาหักกลบกัน และบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงิน...
	บริษัทรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและนำไปรวมคำนวณกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากรายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู้นอกกำไรหรือขาดทุน ทั้งในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตร...
	ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
	สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัท ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษัทจะกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม...
	ข) รายการและยอดคงเหลือ
	รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใ...
	ค) กลุ่มบริษัท
	การแปลงค่างบการเงินในกลุ่มบริษัทที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการนำเสนองบการเงินเพื่อจัดทำงบการเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
	ก. สินทรัพย์และหนี้สินแปลงค่าโดยใช้อัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
	ข. ส่วนของผู้ถือหุ้น แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
	ค. รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี
	กำไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงิน บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน
	ค่าความนิยม และการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี บริษัทไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญเพื่อนำมาคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด
	ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อย ต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ...
	ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
	ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขา...
	ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
	ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
	นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดกา...
	บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้...
	หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น
	หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะชนะคดี อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
	รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
	ยอดคงเหลือที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

