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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) ซึ. งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที.สําคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ  
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึ. งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ  
งบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีที.สาํคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี7 แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี
สิ7นสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที. 
31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ7นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที.ควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าว
ไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที.กาํหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอื.นๆ ซึ. งเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี7  ขา้พเจ้าเชื.อว่าหลักฐานการสอบบญัชีที.ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื.อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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เรื(องสําคัญในการตรวจสอบ 
  เรื.องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื.องต่างๆ ที.มีนยัสําคญัที.สุดตามดุลยพินิจเยี.ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื.อง
เหล่านี7มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั7งนี7ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื.องเหล่านี7  
 
การประมาณหนี7 สินจากการรับประกนัสินคา้   
  บริษทัมีบญัชีประมาณการหนี7 สินจากการรับประกนัสินคา้ ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวนเงิน 
75.78 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 74.94 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 19 
  บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทั7งหมดเมื.อมีกรณีที.ชิ7นงานไม่เป็นไปตาม
แบบที.ลูกคา้กาํหนด ชิ7นงานเสียหาย ส่งมอบชิ7นงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เป็นตน้ ระยะเวลาประกนัสินคา้
ประมาณ 2 ปี หลงัจากวนัที.ลูกคา้นาํชิ7นงานไปติดตั7งแลว้เสร็จทั7งหมดของโครงการซึ. งระยะเวลาครอบคลุมการ
รับประกนัมีความไม่แน่นอนเนื.องจากขึ7นอยูก่บัโครงการของลูกคา้และจาํนวนชิ7นงานที.ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที.
กาํหนดตามสัญญา  นอกจากนี7ประมาณการหนี7 สินเป็นรายการที.ใช้ดุลยพินิจจากฝ่ายบริหารมากและมีความ
ยากในการกาํหนดจงัหวะเวลาและมูลค่าประมาณหนี7 สินตอ้งจ่ายในอนาคต ซึ. งประมาณการรับประกนัสินคา้มี
จาํนวนเงินที.มีนยัสาํคญัต่องบการเงิน  
 
การตอบสนองความเสี.ยงโดยผูส้อบบญัชี 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรื.องดงักล่าว ขา้พเจา้ใช้วิธีสอบถามและทาํความเขา้ใจกบัฝ่าย
บริหารในการประมาณการและการทบทวนประมาณการ ประเมินความเหมาะสมขอ้มูลสถิติรายจ่ายที.เกิดจริง
ในอดีตที.นาํมาใช้เป็นฐานในการพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราที.นาํมาคาํนวณประมาณการหนี7 สินจากการ
รับประกนัสินคา้ ทดสอบการคาํนวณรายละเอียดการเคลื.อนไหวของประมาณการ และตรวจสอบหลกัฐานการ
จ่ายจริงแต่ละงาน ตลอดจนประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ค่าเผื.อหนี7สงสัยจะสูญ  
  ตามที.กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยใน
ประเทศจีนมีลูกหนี7การคา้และลูกหนี7 อื.นซึ. งมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวนเงิน 35.68 ลา้นหยวน (หรือเทียบเท่า
151.86 ลา้นบาท) ในจาํนวนนี7 มีลูกหนี7การคา้และลูกหนี7 อื.นคา้งชาํระเกินกาํหนดเวลา 1 ปีเป็นจาํนวนเงิน 31.62
ลา้นหยวน (หรือเทียบเท่า 134.55 ลา้นบาท) ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาบนัทึกค่าเผื.อหนี7สงสัยจะสูญ
กลุ่มลูกหนี7 ที.มีการฟ้องร้อง กลุ่มที.มีอายุหนี7คา้งนานเกิน 1 ปี การบนัทึกค่าเผื.อหนี7สงสัยจะสูญดงักล่าวตอ้งใช้
ดุลยพินิจอยา่งมากจากฝ่ายบริหารและจาํนวนค่าเผื.อหนี7สงสัยจะสูญของบริษทัยอ่ยในประเทศจีนมีจาํนวนเงิน
ที.เป็นนยัสาํคญัต่องบการเงินรวม 
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การตอบสนองความเสี.ยงโดยผูส้อบบญัชี 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเรื.องดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้อบทานกระดาษทาํการที.จดัทาํขึ7นโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยในประเทศจีนที.เกี.ยวขอ้งกบัการตรวจสอบลูกหนี7 การคา้และลูกหนี7 อื.น ซึ. งรวมถึง
สอบทานการคาํนวณอายุลูกหนี7   ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการฟ้องร้องลูกหนี7   การรับชาํระเงินภายหลงัวนั
สิ7นรอบระยะเวลาบญัชี  นอกจากการสอบทานดงักล่าวขา้พเจา้ไดส้อบถามผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหาร และผูจ้ดัทาํ
บญัชีของบริษทัยอ่ย เพื.อทาํความเขา้ใจเหตุการณ์และลกัษณะของลูกหนี7การคา้และลูกหนี7 อื.นที.คา้งนาน  และ
สอบถามถึงการพิจารณาความเหมาะสมของการบนัทึกค่าเผื.อหนี7สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี7การคา้และลูกหนี7
อื.นที.คา้งนานเกินกวา่ 1 ปี และขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของประมาณการและประเมินความเพียงพอ
ของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลอื(น  
  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอื.น ขอ้มูลอื.นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ. งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที.อยู่ในรายงานนั7น ซึ. งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที.ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี7   
  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื.นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื.อมั.นต่อ
ขอ้มูลอื.น  
   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที.เกี.ยวเนื.องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่
ขอ้มูลอื.นมีความขดัแยง้ที.มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที.ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ ขอ้มูลอื.นมีการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   
   เมื.อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื.อสารเรื.องดงักล่าวกบัผูมี้หน้าที.ในการกาํกบัดูแล เพื.อให้ผูมี้หน้าที.ในการกาํกบั
ดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที.แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที(ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ที.รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี7โดยถูกตอ้งตามที.ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี.ยวกบัการควบคุมภายในที.
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื.อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที.ปราศจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื.อง เปิดเผยเรื. องที.เกี.ยวกับการดาํเนินงาน
ต่อเนื.อง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื.องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั7งใจที.จะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื.องต่อไปได ้  
  ผูมี้หนา้ที.ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที.ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื.อให้ไดค้วามเชื.อมั.นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ. งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่
ดว้ย ความเชื.อมั.นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื.อมั.นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที.มีอยูไ่ด้
เสมอไป ขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมื.อคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี7   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี.ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื.อตอบสนองต่อความเสี.ยงเหล่านั7น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที.เพียงพอ
และเหมาะสมเพื.อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี.ยงที.ไม่พบขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสําคญัซึ. งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี.ยงที.เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื.องจากการทุจริตอาจ
เกี.ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั7งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที.
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที.เกี.ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื.อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที.เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื.อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที.ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที.เกี.ยวขอ้งซึ. งจดัทาํขึ7นโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกี.ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื.องของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที.ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที.มีสาระสําคญัที.เกี.ยวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที.อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การดาํเนินงานต่อเนื.องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที.มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจที.เกี.ยวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี.ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ7นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที.ไดรั้บจนถึงวนัที.ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเนื.อง   

*****/5 
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื7อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที.ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที.ควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีที.เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี.ยวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื.อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ได้สื.อสารกบัผูมี้หน้าที.ในการกาํกบัดูแลในเรื.องต่างๆที.สําคญั ซึ. งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที.ได้วางแผนไว้ ประเด็นที. มีนัยสําคัญที.พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที.มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค ํารับรองแก่ผู ้มีหน้าที.ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณที.เกี.ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้.อสารกบัผูมี้หนา้ที.ในการกาํกบัดูแลเกี.ยวกบัความสัมพนัธ์
ทั7งหมดตลอดจนเรื.องอื.นซึ. งขา้พเจา้เชื.อวา่มีเหตุผลที.บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการที.ขา้พเจา้ใชเ้พื.อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเรื.องที.สื.อสารกบัผูมี้หนา้ที.ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื.องต่าง ๆ ที.มีนยัสําคญัมาก
ที.สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื.องสําคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื. องเหล่านี7 ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเกี.ยวกบั เรื.องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที.ยากที.จะเกิดขึ7น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
สื.อสารเรื.องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื.อสารดงักล่าว   
  ผูส้อบบัญชีที.รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี7 คือ นางสาววนันิสา   
งามบวัทอง 
 
 
 

(นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที. 6838 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที. 24 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
 



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 473,322,074      892,368,823      193,554,080      719,865,729      

ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื,น 5, 7 1,181,355,328   418,473,101      1,386,883,080   552,138,981      

สินคา้คงเหลือ 8 1,912,648,164   1,114,412,556   1,792,748,431   1,032,508,316   

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,567,325,566   2,425,254,480   3,373,185,591   2,304,513,026   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5 -                     -                     431,557,460      289,215,000      

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 9 81,255,070        69,451,655        81,255,070        69,451,655        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                     -                     -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     259,330,235      275,463,846      

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,291,571,703   1,357,272,001   786,790,700      817,232,543      

ค่าความนิยม 11 20,290,912        21,553,262        -                     -                     

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (สิทธิการเช่าที,ดิน) 13 121,884,025      145,431,023      -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 10,092,709        6,387,031          5,931,571          3,950,911          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 3,501,003          7,889,455          3,501,003          7,889,455          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื,น 571,703             578,357             34,775               8,025                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,529,167,125   1,608,562,784   1,568,400,814   1,463,211,435   

รวมสินทรัพย์ 5,096,492,691   4,033,817,264   4,941,586,405   3,767,724,461   
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี' สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั'นจากสถาบนัการเงิน 16 -                     160,845,900      -                     -                     

เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื,น 5, 17 1,900,788,635   713,491,493      1,805,556,076   621,261,294      

หนี' สินสัญญาเช่าการเงินชาํระภายใน 1 ปี 914,190             1,037,723          556,123             -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 77,590               149,890             -                     96,437               

รวมหนี' สินหมุนเวยีน 1,901,780,415   875,525,006      1,806,112,199   621,357,731      

หนี' สินไม่หมุนเวยีน

หนี' สินสัญญาเช่าการเงิน 2,313,799          176,843             1,984,830          -                     

หนี' สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 37,673,589        46,307,916        -                     -                     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 23,775,451        18,860,393        23,775,451        18,860,393        

ประมาณการหนี' สินจากการรับประกนัสินคา้ 19 75,781,200        122,678,542      74,942,436        121,744,784      

ประมาณการหนี' สินอื,น -                     830,000             -                     830,000             

รวมหนี' สินไม่หมุนเวยีน 139,544,039      188,853,694      100,702,717      141,435,177      

รวมหนี.สิน 2,041,324,454   1,064,378,700   1,906,814,916   762,792,908      

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

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

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2562
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หนี.สิน
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที,ออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 140,000,000      140,000,000      140,000,000      140,000,000      

ส่วนเกิน (ตํ,า) ทุนหุน้สามญัซื'อคืน 20 (153,609,677)     (153,609,677)     (153,609,677)     (153,609,677)     

การเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้บริษทัยอ่ย (15,250,061)       (15,250,061)       -                     -                     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 50,000,000        50,000,000        50,000,000        50,000,000        

        สาํรองหุน้ทุนซื'อคืน 21 295,812,458      295,812,458      295,812,458      295,812,458      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,393,192,004   3,141,151,000   3,461,995,902   3,218,000,372   

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถื้อหุน้ (925,756,087)     (748,510,526)     (963,614,736)     (749,459,142)     

หกั หุน้ทุนซื'อคืน - หุน้สามญั 21 (295,812,458)     (295,812,458)     (295,812,458)     (295,812,458)     

ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม 12 66,592,058        55,657,828        -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,055,168,237   2,969,438,564   3,034,771,489   3,004,931,553   

รวมหนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,096,492,691   4,033,817,264   4,941,586,405   3,767,724,461   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,300,344,074  3,248,260,612  3,169,964,572  3,132,480,474  

รายไดอื้"น 50,472,075       43,785,801       51,504,159       40,777,824       

กาํไรจากอตัราแลกเปลี"ยน 7,063,214         -                    2,184,572         -                    

รวมรายได้ 3,357,879,363  3,292,046,413  3,223,653,303  3,173,258,298  

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 2,150,249,543  2,164,382,025  2,109,844,657  2,142,900,773  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 300,079,496     338,297,663     300,079,496     338,353,742     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 220,279,040     275,169,804     154,456,497     158,842,327     

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี"ยน 24 -                    23,831,651       -                    24,016,892       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 35,756,641       39,560,536       26,488,534       30,799,217       

ตน้ทุนทางการเงิน 7,587,783         10,594,471       5,241,543         4,013,259         

รวมค่าใชจ่้าย 2,713,952,503  2,851,836,150  2,596,110,727  2,698,926,210  

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 643,926,860     440,210,263     627,542,576     474,332,088     

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (24,453,408)      (19,706,640)      (27,048,828)      (23,211,116)      

กาํไรสุทธิสําหรับปี 619,473,452     420,503,623     600,493,748     451,120,972     

- 9 -

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี;



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื(น

รายการที"อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุน

    ผลต่างของอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (177,245,561)    (55,400,820)      (214,155,594)    (21,844,783)      

รายการที"จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัเขา้ไปไว้

    ในกาํไรหรือขาดทุน

    กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 1,542,728         -                    1,542,728         -                    

    ภาษีเงินไดที้"เกี"ยวขอ้งกบักาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื"น (308,546)           -                    (308,546)           -                    

กาํไรเบด็เสร็จอื"นสาํหรับปี (176,011,379)    (55,400,820)      (212,921,412)    (21,844,783)      

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 443,462,073     365,102,803     387,572,336     429,276,189     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนที"เป็นของบริษทัใหญ่ 608,539,222     416,931,738     600,493,748     451,120,972     

    ส่วนที"เป็นของส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม 10,934,230       3,571,885         -                    -                    

619,473,452     420,503,623     600,493,748     451,120,972     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    ส่วนที"เป็นของบริษทัใหญ่ 432,527,843     361,530,918     387,572,336     429,276,189     

    ส่วนที"เป็นของส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม 10,934,230       3,571,885         -                    -                    

443,462,073     365,102,803     387,572,336     429,276,189     

กาํไรต่อหุ้นขั&นพื&นฐาน 26 1.28                  0.91                  1.26                  0.99                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 10 -

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี;



ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกิน (ตํ�า) ทุน การเปลี�ยนสดัส่วน รวมส่วน หุ้นทุนซื อคืน ส่วนของ รวม
และ หุ้นสามญั หุ้นสามญัซื อคืน การถือหุ้น ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของอตัรา รวม ของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ชาํระแลว้ บริษทัยอ่ย ทุนสาํรองตาม สาํรอง แลกเปลี�ยนจากการ องคป์ระกอบอื�น ของบริษทั ที�ไม่มีอาํนาจ
หมายเหตุ กฎหมาย หุ้นทุนซื อคืน แปลงค่างบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 500,000,000      140,000,000      (153,609,677)     (15,250,061)       50,000,000        295,812,458      3,141,151,000   (748,510,526)        (748,510,526)          3,209,593,194 (295,812,458)   55,657,828       2,969,438,564   
เงินปันผลจ่าย 29 -                     -                     -                     -                     -                     -                     (357,732,400)     -                         -                          (357,732,400)   -                    -                    (357,732,400)     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     608,539,222      -                         -                          608,539,222    -                    10,934,230       619,473,452      
 กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,234,182          (177,245,561)        (177,245,561)          (176,011,379)   -                    -                    (176,011,379)     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     609,773,404      (177,245,561)        (177,245,561)          432,527,843    -                    10,934,230       443,462,073      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 500,000,000      140,000,000      (153,609,677)     (15,250,061)       50,000,000        295,812,458      3,393,192,004   (925,756,087)        (925,756,087)          3,284,388,637 (295,812,458)   66,592,058       3,055,168,237   

สาํหรับปีสิ นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 500,000,000      140,000,000      -                     -                     50,000,000        643,070,560      2,556,945,040   (693,109,706)        (693,109,706)          3,196,905,894 (643,070,560)   41,626,282       2,595,461,616   
จาํหน่ายหุ้นสามญัซื อคืน -                     -                     (153,609,677)     -                     -                     (347,258,102)     347,258,102      -                         -                          (153,609,677)   347,258,102     -                    193,648,425      
การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (15,250,061)       -                     -                     -                     -                         -                          (15,250,061)     -                    10,459,661       (4,790,400)         
เงินปันผลจ่าย 29 -                     -                     -                     -                     -                     -                     (179,983,880)     -                         -                          (179,983,880)   -                    -                    (179,983,880)     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     416,931,738      -                         -                          416,931,738    -                    3,571,885         420,503,623      
 กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (55,400,820)          (55,400,820)            (55,400,820)     -                    -                    (55,400,820)       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     -                     416,931,738      (55,400,820)          (55,400,820)            361,530,918    -                    3,571,885         365,102,803      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 500,000,000      140,000,000      (153,609,677)     (15,250,061)       50,000,000        295,812,458      3,141,151,000   (748,510,526)        (748,510,526)          3,209,593,194 (295,812,458)   55,657,828       2,969,438,564   

จดัสรรแลว้

- 11 -

บาท

งบการเงินรวม 
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี 



ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกิน (ตํ�า) ทุน หุ้นทุนซื�อคืน รวม

และ หุ้นสามญั หุ้นสามญัซื�อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวมองคป์ระกอบอื�น ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตาม สาํรอง อตัราแลกเปลี�ยนจาก ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ กฎหมาย หุน้ทุนซื�อคืน การแปลงค่างบการเงิน
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 500,000,000         140,000,000         (153,609,677)        50,000,000           295,812,458         3,218,000,372      (749,459,142)             (749,459,142)         (295,812,458)        3,004,931,553      

เงินปันผลจ่าย 29 -                       -                       -                       -                       -                       (357,732,400)        -                             -                        -                       (357,732,400)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       600,493,748         -                             -                        -                       600,493,748         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                       -                       -                       -                       -                       1,234,182             (214,155,594)             (214,155,594)         -                       (212,921,412)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       601,727,930         (214,155,594)             (214,155,594)         -                       387,572,336         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 500,000,000         140,000,000         (153,609,677)        50,000,000           295,812,458         3,461,995,902      (963,614,736)             (963,614,736)         (295,812,458)        3,034,771,489      

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 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      

ซื�อหุ้นทุนซื�อคืน - หุ้นสามญั 21 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                             -                        -                       -                       

จาํหน่ายหุ้นสามญัซื�อคืน -                       -                       (153,609,677)        -                       (347,258,102)        347,258,102         -                             -                        347,258,102         193,648,425         

เงินปันผลจ่าย 29 -                       -                       -                       -                       -                       (179,983,880)        -                             -                        -                       (179,983,880)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       451,120,972         -                             -                        -                       451,120,972         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -                       -                       -                       -                       -                       -                       (21,844,783)               (21,844,783)           -                       (21,844,783)          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       451,120,972         (21,844,783)               (21,844,783)           -                       429,276,189         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 500,000,000         140,000,000         (153,609,677)        50,000,000           295,812,458         3,218,000,372      (749,459,142)             (749,459,142)         (295,812,458)        3,004,931,553      

จดัสรรแลว้

- 12 -
บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ3นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 643,926,860      440,210,263      627,542,576      474,332,088      

รายการปรับปรุง

ค่าเสื%อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 135,344,866      179,833,396      98,001,995        143,828,126      

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,342,134)         2,304,278          (5,433,164)         (7,375,935)         

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี%ยนที%ยงัไม่เกิดขึ4นจริง 58,174,743        44,425,601        60,361,038        48,774,907        

ค่าเผื%อหนี4สงสยัจะสูญ -                    18,055,436        -                    -                    

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (45,694,428)       41,341,724        (45,694,428)       41,341,724        

ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัสินคา้ (โอนกลบั) (45,965,701)       23,683,278        (45,965,701)       23,683,278        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 6,433,529          1,683,986          6,433,529          1,683,986          

ประมาณการหนี4 สินจากคดีความ -                    830,000             -                    830,000             

ดอกเบี4ยรับ (9,006,565)         (2,649,737)         (8,225,689)         (2,441,027)         

ตน้ทุนทางการเงิน 7,089,918          8,268,051          5,391,612          4,081,774          

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี%ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี4 สินดาํเนินงาน 744,961,088      757,986,276      692,411,768      728,738,921      

การเปลี%ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี4 สินดาํเนินงาน

ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4 อื%น (เพิ%มขึ4น)  ลดลง (703,552,643)     565,601,737      (823,329,510)     470,359,037      

สินคา้คงเหลือ (เพิ%มขึ4น) ลดลง (830,176,563)     (225,682,287)     (792,617,235)     (295,658,149)     

เงินให้กูย้มืแก่กิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั (เพิ%มขึ4น) ลดลง -                    -                    (142,342,460)     (289,215,000)     

เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน (เพิ%มขึ4น) ลดลง (11,803,415)       (69,451,655)       (11,803,415)       (69,451,655)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื%น (เพิ%มขึ4น) ลดลง 6,654                 184,235             (26,750)             168,000             

เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4 อื%นเพิ%มขึ4น (ลดลง) 1,192,832,470   (100,970,160)     1,168,979,812   (100,937,943)     

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 392,267,591      927,668,146      91,272,210        444,003,211      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
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บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี4



2562 2561 2562 2561

จ่ายค่าการรับประกนัสินคา้ (836,648)            (12,206,174)       (836,648)            (12,206,174)       

จ่ายหนี4 สินผลประโยชน์พนกังาน (509,425)            (653,994)            (509,425)            (653,994)            

จ่ายหนี4 สินจากคดีความ (830,000)            -                    (830,000)            -                    

จ่ายภาษีเงินได้ (23,490,200)       (109,213,250)     (23,195,545)       (109,213,250)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 366,601,318      805,594,728      65,900,592        321,929,793      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี4ย 3,436,390          2,057,869          2,654,849          1,844,310          

เงินสดจ่ายเพื%อซื4อที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ (145,779,787)     (449,334,690)     (104,689,601)     (107,013,546)     

เงินสดจ่ายเพื%อซื4อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,760,969)         (1,204,833)         (3,160,214)         (1,204,833)         

เงินสดรับจากการขายที%ดิน อาคารและอุปกรณ์           5,601,058          21,548,694           5,448,989 21,411,259        

เงินลงทุนชั%วคราว (เพิ%มขึ4น) ลดลง -                    20,000,000        -                    20,000,000        

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ%มทุน -                    -                    -                    (4,790,400)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (142,503,308)     (406,932,960)     (99,745,977)       (69,753,210)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบี4ย (7,623,601)         (8,705,029)         (4,857,929)         (3,644,796)         

จ่ายเงินปันผล (357,732,400)     (179,983,880)     (357,732,400)     (179,983,880)     

เงินกูย้มืระยะสั4นจากสถาบนัการเงิน (ลดลง) (160,845,900)     (3,218,503)         -                    -                    

จ่ายชาํระหนี4 สินสญัญาเช่าการเงิน (1,404,231)         (9,387,597)         (354,272)            -                    

เงินจ่ายซื4อหุ้นสามญับริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม -                    (4,790,400)         -                    -                    

ขายหุ้นสามญัซื4อคืน -                    193,648,425      -                    193,648,425      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (527,606,132)     (12,436,984)       (362,944,601)     10,019,749        

ผลต่างของอตัราแลกเปลี%ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ%มขึ4น (ลดลง) (115,538,627)     (79,469,291)       (129,521,663)     (32,783,382)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ%มขึ4น(ลดลง)สุทธิ (419,046,749)     306,755,493      (526,311,649)     229,412,950      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 892,368,823      585,613,330      719,865,729      490,452,779      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ"นปี 473,322,074      892,368,823      193,554,080      719,865,729      

รายการที%ไม่กระทบเงินสด

ซื4อทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าการเงิน 3,461                 -                    2,900                 -                    

บาท

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี4
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
1. การดําเนินงานและข้อมูลทั$วไปของบริษัท 

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

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัมีการเปลี(ยนแปลงในเงินลงทุนบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปนี)  
1) M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. 

  เมื(อวนัที(  11 พฤษภาคม 2561 ที(ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั) งที( 4/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้
ซื)อหุ้น M.C.S. Nasu Co., Ltd. จากผูถื้อหุ้นเดิมเพิ(มร้อยละ 34 จากเดิมบริษทัถือหุ้นร้อยละ 66 ทาํให้
บริษทัมีสัดส่วนถือหุน้เป็นร้อยละ 100 ของหุน้ที(จาํหน่ายทั)งหมด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื(อใชเ้ป็นฐาน
การผลิตชิ)นงานของบริษทัที(ประเทศญี(ปุ่น โดยวนัที( 3 สิงหาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าซื)อหุ้น
ดงักล่าวแล้วจาํนวน 16 ล้านเยน (หรือเทียบเท่า 4.79 ล้านบาท) และเมื(อวนัที( 12 มิถุนายน 2561 
M.C.S. Nasu Co., Ltd. ไดจ้ดทะเบียนเปลี(ยนชื(อเป็น M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. แลว้ 

 
ในปี 2562 บริษทัไม่มีการเปลี(ยนแปลงเกี(ยวกบัเงินลงทุนบริษทัยอ่ย 

 
 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอ็นวิดีอาร์ จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 9.60) 
ซึ( งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและนางดรณ์ เทียนถาวรพงษ์ (ถือหุ้นร้อยละ 6.15) ซึ( งเป็นบุคคล
สัญชาติไทย 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวม 

2.1 งบการเงินรวมนี) ไดจ้ดัทาํขึ)นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีลจาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย ดงัต่อไปนี)  

     บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
   ประเทศที(  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 

ชื(อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ  กิจการจดัตั)ง  2562  2561 
บริษทัย่อย         
บริษทั ทานากะ เวลดิ)ง เซ็นเตอร์ จาํกดั  รับฝึกอบรมช่างเชื(อม 

และอสงัหาริมทรัพย ์
 ไทย  99.92  99.92 

M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.   ออกแบบและผลิต
โครงสร้างเหล็ก 

 ญี(ปุ่ น  98.00  98.00 

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

 จีน  74.00  74.00 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

2.2 งบการเงินรวมนี)จดัทาํขึ)นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดจ้ดัทาํขึ)นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2561  

2.3 ยอดคา้งระหว่างบริษทักับบริษทัย่อย รายการระหว่างกนัที(เป็นสาระสําคญั ยอดเงินลงทุนของ    
บริษทัและทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัสิ)นงวดไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนี)แลว้  

2.4 บริษทัจดัทาํงบการเงินโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั)งหมดในงบการเงินรวมตั)งแต่วนัที(ไดม้า (วนัที(
มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัที(บริษทัสิ)นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั)น 

2.5 นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีที(เหมือนกนั ใชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนั
กบับริษทั 

2.6 ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุมหมายถึงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยที(ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึ( งได้
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนที(เป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

2.7  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยใชว้ธีิราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื(อการดอ้ยค่า 

 
3. หลกัเกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 

3.1 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 งบการเงินนี) จดัทาํขึ)นตามมาตรฐานการบญัชีที(กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึ)น
ตามแบบกาํหนดรายการย่อที(ตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ที(กาํหนดโดยประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 งบการเงินนี) ได้จดัทาํขึ) นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื(นใน
นโยบายการบญัชี 
 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที(บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
 ขอ้มูลทางการเงินทั)งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื(อให้แสดงเป็น
หลกัพนับาทยกเวน้ที(ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื(น 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

 สกุลเงินที(ใชน้าํเสนองบการเงิน 
 ฝ่ายบริหารของบริษัทกําหนดสกุลเงินเยนญี( ปุ่นเป็นสกุลเงินที(ใช้ในการดําเนินงาน 
(Functional Currency) ของบริษทั และไดน้าํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
สกุลเงินเยนญี(ปุ่น ซึ( งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที( 21 (ปรับปรุง 2561) เรื(องผลกระทบจาก
การเปลี(ยนแปลงของอตัราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ  
 บริษทัไดน้าํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสกุลเงินบาท  ซึ( งเป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทยที(กาํหนดให้บริษทัตอ้งนาํเสนองบการเงินในสกุลเงิน
บาท  โดยแปลงค่าจากสกุลเงินเยนญี(ปุ่นเป็นสกุลเงินบาทโดยใชห้ลกัเกณฑ์ที(กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 4.15 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที(มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
  ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ( งมีผลบงัคบั
ใชส้ําหรับงบการเงินที(มีรอบระยะเวลาบญัชีที(เริ(มในหรือหลงัวนัที( 1 มกราคม 2562  มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ)นเพื(อให้มีเนื)อหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเกี(ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี) ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย  

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที(จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
  ในระหวา่งปี สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ( งมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที(มีรอบระยะเวลาบญัชีที(เริ(มในหรือหลงัวนัที( 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ) นเพื(อให้มีเนื) อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี(ยวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ( งมีการเปลี(ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี)  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื$องมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื(องมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัที( 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื(องมือทางการเงิน 
 ฉบบัที( 9 เครื(องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัที( 32  การแสดงรายการเครื(องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบบัที( 16 การป้องกนัความเสี(ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 ฉบบัที( 19 การชาํระหนี) สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
 มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี(ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เครื(องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเกี(ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื(องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที(คาดว่าจะเกิดขึ)น และหลกัการเกี(ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี(ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื(องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี) จะนาํมาแทนมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐานที(เกี(ยวขอ้งกบัเครื(องมือทางการเงินเมื(อมีผลบงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที$ 16 เรื$อง สัญญาเช่า  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี)  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 17 เรื(อง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที(เกี(ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี) ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี) สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที(มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพย์อ้างอิงนั) นมีมูลค่าตํ(า การบัญชีสําหรับผู ้ให้เช่าไม่มีการเปลี(ยนแปลงอย่างมี
สาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที( 17 
 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที(อาจมีต่องบการเงิน
ในปีที(เริ(มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีที$สําคัญ 

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ  และเงินฝากสถาบนัการเงิน
ทุกประเภทที(ถึงกาํหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ตั)งแต่วนัที(ไดม้าโดยไม่รวมเงินฝาก
สถาบนัการเงินที(ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

 4.2 เงินลงทุนชั(วคราว  
 เงินลงทุนชั(วคราว คือ เงินฝากประจาํที(มีกาํหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 
เดือน และไม่ติดภาระคํ)าประกนั 
 

 4.3 ค่าเผื(อหนี)สงสัยจะสูญ  
 ค่าเผื(อหนี)สงสัยจะสูญกาํหนดขึ)นโดยประมาณจาํนวนหนี) ที(คาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้การ
ประมาณดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหนี)  ประกอบกบัการพิจารณา
ฐานะการเงินของลูกหนี)แต่ละราย 

 
 4.4 สินคา้คงเหลือ 

4.4.1 สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที(จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ(ากวา่ โดย

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณโดยวธีิดงันี)  
สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ  โดยวิธีต้นทุนจริงแบบเฉพาะเจาะจงตามนํ) าหนัก

ชิ)นงาน 
วตัถุดิบและวสัดุสิ)นเปลือง  โดยวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

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

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

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

  ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที(จะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ(ากวา่ 

 
4.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

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

4.6 ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 ที(ดินของกลุ่มบริษทัแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื(อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
 อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเสื(อมราคาสะสมและ ค่าเผื(อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ค่าเสื(อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ ดงัต่อไปนี)  

อาคาร 20 ปี 
เครื(องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
เครื(องตกแต่ง ติดตั)งและเครื(องใชส้าํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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 ในกรณีที(เกิดการดอ้ยค่าในที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 การรื) อ การขนยา้ย และการบูรณะสถานที(ตั)งของสินทรัพยซึ์( งเป็นภาระผูกพนัของบริษทัที(
เกิดขึ)นเมื(อบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละมีการคิดค่าเสื(อมราคา 
 กลุ่มบริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 กลุ่มบริษัทคิดค่าเสื( อมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยก
ต่างหากจากกนัเมื(อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั)นมีตน้ทุนที(มีนยัสาํคญัเมื(อเทียบกบัตน้ทุนทั)งหมดของ
สินทรัพยน์ั)น 
 ค่าเสื(อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเสื(อมราคาสาํหรับที(ดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั)ง 
 กลุ่มบริษทัตดัรายการที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมื(อจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการ
ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
4.7 สิทธิการเช่าที(ดิน 

 สิทธิการเช่า แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตัดจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 
 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม 
 ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
ดงัต่อไปนี)  

ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 5 - 10 ปี 
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4.9 การดอ้ยค่า 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ วนัสิ)นรอบระยะเวลา
รายงานว่า มีขอ้บ่งชี) เรื(องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที(มีขอ้บ่งชี) จะทาํการประมาณมูลค่าที(คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย ์ กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื(อมูลค่าที(คาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าตํ(ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั)น ทั)งนี) มูลค่าที(คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ซึ( งในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที(คาดวา่จะไดรั้บ
จากสินทรัพย์และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที(สะท้อนถึงการ
ประเมินความเสี( ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี( ยงซึ( งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์(กาํลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
ขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที(ดีที(สุด ซึ( งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ( งสะทอ้นถึง
จาํนวนเงินที(คาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่าย
นั)นผูซื้)อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี(ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูที้(ไม่มีความเกี(ยวขอ้งกนั 
 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 กลุ่มบริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ที(กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้
ในงวดก่อนเมื(อขอ้บ่งชี)ของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซึ( งบริษทัตอ้งประมาณมูลค่าที(คาดวา่จะ
ไดรั้บคืน 
 

4.10 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน   
4.10.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานเมื(อเกษียณอาย ุ
  กลุ่มบริษทับนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั

คุ้มครองแรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัสิ)นรอบระยะเวลา
รายงานตามวิธี  Projected Unit Credit เช่น  อตัราคิดลด อตัราการเพิ(มขึ)นของเงินเดือน และอตัรา
การหมุนเวยีนของพนกังาน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

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

4.10.2 กองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ 
  กลุ่มบริษทับนัทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี) ยงชีพสําหรับพนกังานเป็นค่าใช้จ่าย

เมื(อเกิดรายการ 
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4.11 ประมาณการหนี) สิน  
 ประมาณการหนี) สินจะรับรู้ก็ต่อเมื(อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี) สินตามกฎหมายที(เกิดขึ)นในปัจจุบนั
หรือที(ก่อตัวขึ) นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื(อชาํระภาระหนี) สินดงักล่าว  

 
4.12 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื(อไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เมื(อมีการส่งมอบสินคา้ รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที(ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสําหรับ
สินคา้ที(ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ(ม 
 สําหรับการขายสินคา้ที(มีการรับประกนัที(เป็นการให้ความเชื(อมั(นในสินคา้ที(ขายว่าเป็นไป
ตามรายละเอียดที(ตกลงกนั กลุ่มบริษทับนัทึกการรับประกนัสินคา้เป็นประมาณการหนี) สินที(อาจ
เกิดขึ)นและสินทรัพยที์(อาจเกิดขึ)น 
 รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที(ให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั)นความสําเร็จของ
งานบริการ  ขั)นความสําเร็จของงานบริการประมาณโดยอ้างอิงกบัการสํารวจงานที(ทาํ เมื(อไม่
สามารถประมาณผลของงานบริการไดอ้ยา่งน่าเชื(อถือ รายไดจ้ากการให้บริการจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกิน
กวา่ตน้ทุนจากการใหบ้ริการที(เกิดขึ)น และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที(ไดรั้บตน้ทุนนั)นคืน 
 รายไดที้(รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้า้งรับ” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ซึ( งจะจดัประเภทเป็นลูกหนี)การคา้เมื(อกลุ่มบริษทัมีสิทธิที(จะไดรั้บชาํระโดย
ปราศจากเงื(อนไข เช่น เมื(อกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จสิ)นและลูกคา้รับมอบงาน 
 จาํนวนเงินที(กลุ่มบริษทัไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที(ตอ้งโอนสินคา้หรือ
บริการให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ( งจะรับรู้เป็น
รายไดเ้มื(อไดป้ฏิบติัตามภาระที(ระบุไวใ้นสัญญาเสร็จสิ)น 
 รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได ้เมื(อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ 
 รายไดอื้(นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 ตน้ทุนบริการตามสัญญารับรู้เมื(อไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั)นความสําเร็จของงาน
ตามประมาณการตน้ทุน ผลต่างระหว่างตน้ทุนที(บนัทึกตามขั)นความสําเร็จของงานจากประมาณ
การตน้ทุนและตน้ทุนโครงการที(เกิดขึ)นจริง แสดงไวเ้ป็นตน้ทุนงานระหวา่งทาํ และ “ตน้ทุนที(ยงั
ไม่เรียกชาํระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกค่าเผื(อผลขาดทุนสําหรับโครงการทั)งจาํนวน เมื(อทราบแน่นอนว่า
โครงการนั)นจะประสบผลขาดทุน 
 ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.13 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 สัญญาเช่าซึ( งความเสี(ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บั
ผูใ้หเ้ช่าบนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที(เกิดขึ)นจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 
สัญญาเช่าการเงิน 
 สัญญาเช่าซึ( งกลุ่มบริษทัไดรั้บโอนความเสี(ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิk ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละ
หนี) สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์(เช่า ณ วนั
เริ(มตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั)นตํ(าที(จะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
จาํนวนใดจะตํ(ากว่า ค่าเสื( อมราคาของสินทรัพย์ที(เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี)ยที(แทจ้ริง
ตลอดระยะเวลาของสัญญา ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื(อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ  
 

4.14 ภาษีเงินได ้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี  
4.14.1 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้(ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทาง

ภาษีสาํหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรก่อนภาษีที(แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เนื(องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการที(สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปี
อื(นๆ และไม่ไดร้วมรายการที(ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้น
งวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใช้อตัราภาษีที(มีผลบงัคบัใช้หรือที(คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัสิ)นรอบระยะเวลารายงาน 
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4.14.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั(วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ

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

  กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัสิ)น
รอบระยะเวลารายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีลงเมื(อกลุ่มบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากลุ่มบริษทัจะมี
กาํไรทางภาษีเพียงพอที(จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั)งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ได ้ทั)งนี) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที(ปรับลดลงนั)น กลุ่มบริษทัจะกลบั
รายการให้เท่ากบัจาํนวนที(มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียง
พอที(จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้

  กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี) สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีที(
คาดวา่ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดที(กิจการคาดวา่จะ
จ่ายชาํระหนี) สินโดยใชต้ามอตัราภาษีที(มีผลบงัคบัใช้อยู่หรือที(คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผล
บงัคบัใชภ้ายในสิ)นรอบระยะเวลารายงาน 

  กลุ่มบริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดม้าหักกลบกบัรายการหนี) สินภาษีเงินไดเ้มื(อกลุ่ม
บริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและหนี) สินภาษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวมาหกักลบกนั และกลุ่มบริษทัตั)งใจจะชาํระหนี) สินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั)งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี) สิน
ในเวลาเดียวกนั 

  กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายและนาํไปรวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด เวน้แต่ภาษีเงินได้ที(เกิดขึ)นจาก
รายการหรือเหตุการณ์ที(กิจการรับรู้นอกกาํไรหรือขาดทุน ทั)งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นหรือ
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.15 รายการที(เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ก) สกุลเงินที(ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที(ใชน้าํเสนองบการเงิน 
  สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที(ใช้นาํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซึ( งแตกต่างจากสกุล

เงินเยนญี(ปุ่น ซึ( งเป็นสกุลเงินที(ใชใ้นการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงิน
ที(ใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที(รวมอยู่ในงบ
การเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที(ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั)น 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
  รายการบญัชีที(เป็นเงินตราต่างประเทศที(เกิดขึ)นระหวา่งปี แปลงค่าเป็นสกุลเงินที(ใชใ้น

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

ค) กลุ่มบริษทั 
  การแปลงค่างบการเงินในกลุ่มบริษทัที(มีสกุลเงินที(ใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจาก

สกุลเงินที(ใชใ้นการนาํเสนองบการเงินเพื(อจดัทาํงบการเงินใชอ้ตัราแลกเปลี(ยนดงัต่อไปนี)  
ก. สินทรัพยแ์ละหนี) สินแปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัที(ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี(ยน ณ วนัที(เกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี(ยนถวัเฉลี(ยระหวา่งปี 

 
  กาํไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่างบการเงิน บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น และ

แสดงเป็นรายการผลต่างของอตัราแลกเปลี(ยนจากการแปลงค่างบการเงินไวภ้ายใตส่้วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  ค่าความนิยม และการปรับมูลค่ายุติธรรมที(เกิดจากการซื)อหน่วยงานในต่างประเทศถือ
เป็นสินทรัพยแ์ละหนี) สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที(ในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

 
4.16 กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั)นพื)นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่สําหรับปีดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี(ยถ่วงนํ)าหนกัของหุ้นสามญัที(ถือโดยบุคคลภายนอกที(ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
บริษทัไม่มีตราสารที(อาจเปลี(ยนเป็นหุ้นสามญัเพื(อนาํมาคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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4.17 การใชป้ระมาณการทางบญัชีและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัตอ้ง

อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั)งขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซึ( งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี) สินและการเปิดเผย
ขอ้มูลเกี(ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี) สินที(อาจเกิดขึ)น ณ วนัที(ในงบการเงิน รวมทั)งการแสดงรายได้
และค่าใชจ้่ายของงวดบญัชีถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั)น ผลที(เกิดขึ)นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั)น การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที(สาํคญัมีดงันี)   

 
  ค่าเผื(อหนี)สงสัยจะสูญของลูกหนี)  

 ในการประมาณค่าเผื(อหนี)สงสัยจะสูญของลูกหนี)  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที(คาดวา่จะเกิดขึ)นจากลูกหนี) แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายขุองหนี) ที(คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที(เป็นอยูใ่นขณะนั)น เป็นตน้ 

 
  ค่าเผื(อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

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

  สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื(อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื(อพิจารณาว่ากลุ่ม
บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเสี(ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์(เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื(อมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเสื(อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณ

อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื(อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี(ยนแปลงเกิดขึ)น 
 นอกจากนี) ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที(คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ(ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั)น ในการนี) ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที(เกี(ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ(งเกี(ยวเนื(องกบัสินทรัพยน์ั)น 
 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั(วคราวที(ใช้หัก

ภาษีและขาดทุนทางภาษีที(ไม่ไดใ้ชเ้มื(อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที(จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั(วคราวและขาดทุนนั)น ในการนี) ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที(คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี) สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ) นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ( งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั)น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการขึ)นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี(ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 
ประมาณการหนี) สินจากการรับประกนัสินคา้ 
 ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเมื(อได้ขายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แล้ว 
ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัสินคา้ และปัจจยัต่างๆ ที(อาจเกี(ยวขอ้งกบั
ความน่าจะเป็นที(จะเกิดความเสียหายดงักล่าว ซึ( งประมาณการดงักล่าวรวมถึงผลความเสียหายต่างๆที(
อาจเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ  
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  คดีฟ้องร้อง  

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

 
5. รายการกบับุคคลหรือกจิการที$เกี$ยวข้องกนั 

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

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที(เกี(ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเนื)อหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 ความสัมพนัธ์ที(มีกบับุคคลหรือกิจการที(เกี(ยวขอ้งกนัมีดงันี)  

           ร้อยละของผูแ้ทนของบริษทั 

      สัดส่วน    ในคณะกรรมการของ 
      ความเป็นเจา้ของ  ความสัมพนัธ ์  บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 

      ณ วนัที( 31 ธนัวาคม   ณ วนัที( 31 ธนัวาคม   ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  

  ประเทศที(จดัตั)ง /    2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ชื(อกิจการ  สัญชาติ  ลกัษณะธุรกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ      ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทั ทานากะ เวลดิ)ง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย  รับฝึกอบรมช่าง

เชื(อมและ
อสังหาริมทรัพย ์

 99.92  99.92  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  100.00  100.00  

M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  ญี(ปุ่น  ออกแบบและผลิต

โครงสร้างเหล็ก 

 98.00  98.00  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  100.00  100.00 

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

สินคา้ประเภท

โครงสร้างเหล็ก 

 74.00  74.00  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย  74.00  74.00 

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  ญี(ปุ่น  ออกแบบ  25.00  25.00  บริษทัร่วม  บริษทัร่วม  25.00  25.00 
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  นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี)  
รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ  ราคาตามเกณฑที์(ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบี)ยรับ  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนบริการ  ราคาตามเกณฑที์(ตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ราคาตามเกณฑที์(ตกลงร่วมกนั 
ขายทรัพยสิ์น  เทียบเท่าราคาประเมิน 

 
รายการที(สําคญักบับุคคลหรือกิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั สําหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 สรุปไดด้งันี)  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ)นสุด 

วนัที( 31 ธนัวาคม 
 สาํหรับปีสิ)นสุด 

วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
รายการกบับริษัทย่อย:        
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.        
 รายไดจ้ากการรับจา้ง -  -  -  3,450 

 ดอกเบี)ยรับ  -  -  6,035  589 

        
 ตน้ทุนงานบริการ -  -  52,136  57,945 

        
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.        
 ตน้ทุนงานบริการ -  -  250,268 414,821 

        
รายการกบัผู้บริหาร:        
 ขายทรัพยสิ์น -  -  -  12,950 
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ยอดคงเหลือที(สําคญักบักิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 โดยมีรายละเอียด
ดงันี)  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี<การค้าและลูกหนี<อื$นบริษัทที$เกี$ยวข้องกนั       

 บริษทัยอ่ย        

      M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. -  -  11,744  17,851 

   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  279,394  174,681 

 -  -  291,138  192,532 

เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที$เกี$ยวข้องกนั        

 บริษทัยอ่ย        

      M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. -  -  431,557  289,215 

        

เจ้าหนี<การค้าและเจ้าหนี<อื$นบริษทัที$เกี$ยวข้องกนั        

 บริษทัยอ่ย       

      M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. -  -  12,190  7,325 

   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  33,706  105,108 

 -  -  45,896  112,433 

  
  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที(เกี(ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ M.C.S. - 

JAPAN Co., Ltd. ซึ( งเป็นบริษทัย่อย เพื(อซื)อที(ดินและโรงงานสําหรับเป็นพื)นที(วางชิ)นงานของบริษทัที(ส่งไป
ติดตั)งที(ประเทศญี(ปุ่น จาํนวนเงิน 1,000 ลา้นเยน คิดดอกเบี)ยในอตัราร้อยละ 1.38 ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืน 
100 ลา้นเยนแรกเดือนกรกฎาคม 2566 และชาํระคืน 900 ลา้นเยนเดือนพฤศจิกายน 2578 
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  ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัให้เงินกูย้ืมแก่ M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. ซึ( งเป็นบริษทัยอ่ย จาํนวน 3 
วงเงินรวมมูลค่า 540 ลา้นเยน ดงันี)  

  วงเงินที( 1 จาํนวน 40 ล้านเยน เพื(อใช้เป็นค่าธรรมเนียมโอนที(ดิน โดยคิดอัตราดอกเบี) ย 1.38 ต่อปี 
กาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ทั)งจาํนวน ณ วนัสิ)นเดือนของเดือนพฤศจิกายน 2567 

  วงเงินที( 2 จาํนวน 200 ลา้นเยน เพื(อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั โดยคิดอตัราดอกเบี)ย 1.38 ต่อปี 
กาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ทั)งจาํนวน ณ วนัสิ)นเดือนของเดือนพฤศจิกายน 2569 

  วงเงินที( 3 จาํนวน 300 ลา้นเยน เพื(อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั โดยคิดอตัราดอกเบี)ย 1.38 ต่อปี 
กาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ทั)งจาํนวน ณ วนัสิ)นเดือนของเดือนธนัวาคม 2581 

  ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัให้เงินกูย้ืมแก่  M.C.S. - JAPAN Co., Ltd ซึ( งเป็นบริษทัย่อย จาํนวน         
45 ลา้นเยน เพื(อซื)อเครื(องจกัร โดยคิดอตัราดอกเบี)ย 1.38 ต่อปี กาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ทั)งจาํนวน ณ วนัสิ)นเดือน
ของเดือนสิงหาคม 2567 

 
  การเปลี(ยนแปลงของบญัชีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที(เกี(ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธันวาคม  

2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี)  
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2562       2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 1 มกราคม  289,215  - 
บวก : เงินกูเ้พิ(ม (ลด) ในระหวา่งปี 142,342  289,215 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 31 ธันวาคม  431,557  289,215 

 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี) เป็นผลประโยชน์ที(จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที(

เป็นตวัเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที(เกี(ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื(น ทั)งนี)
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที(กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี)   

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ)นสุด 

วนัที( 31 ธนัวาคม 
 สาํหรับปีสิ)นสุด 

วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ผูบ้ริหาร        
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
          ผลประโยชน์ระยะสั)น 35,155  39,338  25,887  30,577 
          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 602  222  602  222 
                รวม 35,757  39,560  26,489  30,799 

 
6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 938 665 658 495 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 466,043 885,137 186,555 712,803 
เงินฝากประจาํที(มีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน 6,341 6,567 6,341 6,568 
รวม 473,322 892,369 193,554 719,866 

 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกุลเงินตรา

ไดด้งันี)  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

สกุลเงินบาท 139,420 663,449 55,397 582,464 
สกุลเงินเยนญี(ปุ่น  153,293 118,540 100,662 94,228 
สกุลเงินหยวน  130,555 67,206 - - 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  50,054 43,174 37,495 43,174 
รวม 473,322 892,369 193,554 719,866 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
7. ลูกหนี<การค้าและลูกหนี<อื$น 
  ลูกหนี)การคา้และลูกหนี) อื(น ประกอบดว้ย 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี)การคา้ - กิจการอื(น  816,592  440,679  698,496  297,088 
หกั  ค่าเผื(อหนี)สงสยัจะสูญ  (95,455) (104,602) -  - 
รวมลูกหนี)การคา้  721,137  336,077  698,496  297,088 
รายไดค้า้งรับ   82,006  -  82,006  - 
ลูกหนื)อื(น         
 ค่าสินคา้และบริการจ่ายล่วงหนา้  5 176,512  14,475  431,867  188,018 
 ค่าสินคา้และบริการรอเรียกคืน  -  -  917  974 
 ลูกหนี)กรมสรรพากร  759  29,540  759  29,540 
 ค่าจา้งตวัแทนหางานจ่ายล่วงหนา้ 31.3 157,069  -  157,069  - 
  ลูกหนี) อื(นๆ  85,741  92,378  15,769  42,056 
หกั  ค่าเผื(อหนี)สงสยัจะสูญ  (41,869)  (53,997) -  (5,537)
รวมลูกหนี) อื(น  378,212  82,396 606,381  255,051 
รวม  1,181,355  418,473  1,386,883  552,139 

 
  การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี)การคา้ มีดงันี)  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 649,227  335,704  627,219  296,715 
เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 36  -  -  - 
3 - 6 เดือน 61,869  373  60,337  373 
6 -12 เดือน 2,458  -  589  - 
มากกวา่ 12 เดือน 103,002  104,602  10,351  - 

 816,592  440,679  698,496  297,088 
หกั  ค่าเผื(อหนี)สงสยัจะสูญ (95,455)  (104,602)  -  - 
รวม 721,137  336,077  698,496  297,088 

 
  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื(อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั)งแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั 
  ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีค่าเผื(อหนี) สงสัยจะสูญลดลง จาํนวน 5.54 ล้านบาท เนื(องจาก

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

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
  ลูกหนี)การคา้ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี)  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

สกุลเงินบาท 113,940 217,966 113,940 217,966 

สกุลเงินเยนญี(ปุ่ น  601,004 117,101 584,556 79,122 

สกุลเงินหยวนจีน  6,193 1,010 - - 

รวม 721,137 336,077 698,496 297,088 
   
8. สินค้าคงเหลือ  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินคา้ระหวา่งผลิต 368,564  523,182  339,219  468,746 
วตัถุดิบ 1,263,464  475,391  1,229,746  460,398 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 141,444  104,592  90,911  102,619 
สินคา้ระหวา่งทาง 140,190  38,217  140,190  38,217 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์        

บา้นรอการขาย 6,304  10,503  -  - 
รวม 1,919,966  1,151,885  1,800,066  1,069,980 

หกั ค่าเผื(อการลดมูลค่าสินคา้ (7,318) (37,472) (7,318) (37,472)
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,912,648  1,114,413  1,792,748  1,032,508 

 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีค่าเผื(อการลดมูลค่าสินคา้ลดลง 30.15 ลา้นบาท เนื(องจากบริษทั 

มีการวางแผนที(จะนาํวตัถุดิบที(คา้งนานไปสร้างเป็นสินทรัพยถ์าวรและเบิกไปผลิตจาํนวนเงิน 12.72 
ลา้นบาท และส่งออกสินคา้ไปแลว้จาํนวนเงิน 17.43 ลา้นบาท  

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ้าํนาํวตัถุดิบทั)งหมดเป็นหลกัประกนั วงเงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคาร วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินแพค็กิ)ง เครดิต วงเงินอาวลัตัxวสัญญา
ใชเ้งิน และวงเงินหนงัสือคํ)าประกนั กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ(ง 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
9. เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 1 มกราคม  69,452  -  69,452  - 
เพิ(มขึ)น 22,711  72,664  22,711  72,664 
(ลดลง) (10,908)  (3,212)  (10,908)  (3,212) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 81,255  69,452  81,255  69,452 

 
  ตามที(ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั) งที( 3/2561 เมื(อวนัที( 24 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัเงินให้พนกังาน

บริษทักู้ยืมเงินเพื(อเป็นสวดิัการและสนับสนุนให้พนักงานมีบ้านพกัที(อยู่อาศยัในราคาถูกโดยคิดอตัรา
ดอกเบี)ยที(ร้อยละ 2 ต่อปี  ระยะเวลาในการผอ่นชาํระไม่เกิน 20 ปี 

 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ(งบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

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

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทัร่วม     

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  25.00 25.00 12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน 817 868 (817) (868) - - 

รวม     817 868 (817) (868) - - 

 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ(งบนัทึกในวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ประกอบดว้ย 
 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

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

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทัร่วม   

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

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

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ( งบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

     สดัส่วนความเป็นเจา้ของ    พนับาท 

     (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  ค่าเผื(อการดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

   ประเทศที(  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ  กิจการจดัตั)ง  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั ทานากะ เวลดิ)ง   

เซ็นเตอร์ จาํกดั  

 รับฝึกอบรมช่างเชื(อม

และอสงัหาริมทรัพย ์

 

ไทย 

 

99.92 

 

99.92 

 

99 ลา้นบาท 

 

99 ลา้นบาท 

 

87,556 

  

93,003 

  

- 

  

- 

 

87,556 

 

93,003 

M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.   ออกแบบและผลิต

โครงสร้างเหลก็ 

 

ญี(ปุ่น 

 

98.00 

 

98.00 

 

50 ลา้นเยน 

 

50 ลา้นเยน 

 

13,341 

  

14,172 

  

- 

  

- 

 

13,341 

 

14,172 

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

Ltd. 

 ผลิตและจาํหน่ายสินคา้

ประเภทโครงสร้างเหลก็ 

จีน 74.00 74.00 64 ลา้นหยวน 64 ลา้นหยวน  

172,304 

  

183,023 

 

(13,871) 

 

(14,734)

 

158,433 

 

168,289 

รวม       273,201  290,198  (13,871)  (14,734) 259,330 275,464 

 
 บริษทัยอ่ยที(มีส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุมที(มีสาระสาํคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ยคือ M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ซึ( งมีส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุมที(มี
สาระสาํคญั 

  ประเทศที(  สัดส่วนของความเป็นเจา้ของและ พนับาท 
 
 

ชื(อบริษทั 

 จดัตั)งและ
สถานที(หลกั

ของธุรกิจ 

 สิทธิในการออกเสียงที(ถือโดย
ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม 

(ร้อยละ) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จจดัสรร
สาํหรับส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม
สะสม 

    2562  2561  2562  2561  2562  2561 
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.  จีน  26  26  10,933  (9,426) 66,592  55,658 

รวม           66,592  55,658 

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

 พนับาท 
  2562  2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีน  296,920  147,722 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  282,263  347,523 
หนี) สินหมุนเวยีน  (387,296)  (305,226) 
หนี) สินไม่หมุนเวยีน  (37,674)  (46,308) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ  154,213  143,711 
ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม  66,592  55,658 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับาท 
  2562  2561 
รายได ้  338,969  414,821 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีของส่วนไดเ้สียที(ไม่มี 

อาํนาจควบคุม 
  

10,734 
  

(9,426) 
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม  -  - 
     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  158,435  85,177 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน  (369)  (9,949) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (15,000)  (8,325) 
กระแสเงินสดเพิ(มขึ)น (ลดลง) สุทธิ  143,066  66,903 

 
11.1 รายการเปลี(ยนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ราคาทุน) สําหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 

2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี)  
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 1 มกราคม  275,464  271,390 
เพิ(ม (ลด) ในระหวา่งปี -  4,790 
บวก (หกั) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (16,134)  (716) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  259,330  275,464 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

11.2 ค่าความนิยม 
รายการเปลี(ยนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสําหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 สรุปไดด้งันี)  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
ค่าความนิยม 21,553  22,270 
เพิ(มในระหวา่งปี -  - 
บวก (หกั) ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,262)  (717) 
ค่าความนิยม - สุทธิ 20,291  21,553 

 
12. ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงินรวม  (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ(มขึ)น  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที(       (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที( 31 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  ธนัวาคม 2562 
 2562           

ราคาทุน             
ที(ดิน 372,046  2,136  -  -  (22,553)  351,629 
อาคาร 944,034  23,454  -  3,676  (83,881)  887,283 
เครื(องจกัรและอุปกรณ์ 1,014,093  24,017  (61,312)  68,599  (70,073)  975,324 
เครื(องตกแต่งและติดตั)ง           

และเครื(องใชส้าํนกังาน 142,758 6,279  (2,128)  -  (10,490)  136,419 
ยานพาหนะ 49,885  3,598  (1,669)  -  (3,064)  48,750 

รวมราคาทุน 2,522,816  59,484  (65,109)  72,275  (190,061)  2,399,405 
            

ค่าเสื$อมราคาสะสม         
อาคาร 424,410  53,100  -  -  (50,375)  427,135 
เครื(องจกัรและอุปกรณ์ 673,259  57,425  (61,078)  -  (48,178)  621,428 
เครื(องตกแต่งและติดตั)ง            

และเครื(องใชส้าํนกังาน 111,777  11,698  (2,103)  -  (9,228)  112,144 
ยานพาหนะ 25,774  10,120  (1,669)  -  (2,440)  31,785 

รวมค่าเสื(อมราคาสะสม 1,235,220  132,343  (64,850)  -  (110,221)  1,192,492 
งานระหวา่งก่อสร้างและเครื(องจกัร            

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั)ง 72,943  89,757  -  (72,275) (2,690)  87,735 
หกั ค่าเผื(อการดอ้ยค่า (3,267)  -  - -  191  (3,076) 
ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,357,272          1,291,572 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงินรวม  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ(มขึ)น  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที( 1      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที( 31 

       จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  ธนัวาคม 2561 

 มกราคม 2561           

ราคาทุน             

ที(ดิน 137,094  238,965  (2,719)  -  (1,294)  372,046 

อาคาร 873,833  62,117  (9,173)  32,444  (15,187)  944,034 

เครื(องจกัรและอุปกรณ์ 972,040  7,843  (3,107)  54,504  (17,187)  1,014,093 

เครื(องตกแต่งและติดตั)ง           

และเครื(องใชส้าํนกังาน 144,852 9,513  (5,483)  -  (6,124)  142,758 

ยานพาหนะ 78,460  6,576  (35,360)  -  209  49,885 

รวมราคาทุน 2,206,279  325,014  (55,842)  86,948  (39,583)  2,522,816 

            

ค่าเสื$อมราคาสะสม         

อาคาร 393,730  45,296  (4,267)  -  (10,349)  424,410 

เครื(องจกัรและอุปกรณ์ 583,066  108,734  (3,834)  -  (14,707)  673,259 

เครื(องตกแต่งและติดตั)ง            

และเครื(องใชส้าํนกังาน 110,563  11,782  (4,901)  -  (5,667)  111,777 

ยานพาหนะ 35,900  14,021  (23,595)  -  (552)  25,774 

รวมค่าเสื(อมราคาสะสม 1,123,259  179,833  (36,597)  -  (31,275)  1,235,220 

งานระหวา่งก่อสร้างและเครื(องจกัร            

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั)ง 36,707  124,320  -  (86,948) (1,136)  72,943 

หกั ค่าเผื(อการดอ้ยค่า (3,274)  -  - -  7  (3,267) 

ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,116,453          1,357,272 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ(มขึ)น  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที(      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที( 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2562          2562 

ราคาทุน             
ที(ดิน 134,329  -  -  -  (7,868)  126,461 
อาคาร 613,367  2,066  -  3,676  (36,261)  582,848 
เครื(องจกัรและอุปกรณ์ 860,854  9,342 (58,936)  68,599  (50,543)  829,316 
เครื(องตกแต่งและติดตั)ง          
   และเครื(องใชส้าํนกังาน 68,224  3,424 (1,944)  -  (4,040)  65,664 
ยานพาหนะ 39,818  3,037 (1,669)  -  (2,288)  38,898 

รวมราคาทุน 1,716,592  17,869 (62,549)  72,275  (101,000)  1,643,187 
         

ค่าเสื$อมราคาสะสม             
อาคาร 334,122  29,418  - -  (25,101)  338,439 
เครื(องจกัรและอุปกรณ์ 563,495  49,512 (58,936) -  (31,418)  522,653 
เครื(องตกแต่งและติดตั)ง       
   และเครื(องใชส้าํนกังาน 49,185  9,505 (1,929) - (3,755) 53,006 
ยานพาหนะ 22,179  8,555 (1,669)  -  (2,144)  26,921 

รวมค่าเสื(อมราคาสะสม 968,981  96,990 (62,534)  -  (62,418)  941,019 
งานระหว่างก่อสร้างและเครื(องจกัร            

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั)ง 72,889 89,720  -  (72,275)  (2,635)  87,699 
หกั ค่าเผื(อการดอ้ยค่า (3,267) -  - -  191 (3,076) 
ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 817,233          786,791 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   เพิ(มขึ)น  จาํหน่าย  โอนเขา้/  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที(      (โอนออก)  การแปลงค่า  ณ วนัที( 

 1 มกราคม      จดัประเภทใหม่  งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2561          2561 

ราคาทุน             
ที(ดิน 137,094  -  (2,719)  -  (46)  134,329 
อาคาร 616,881  1,283  (9,139)  3,425  917  613,367 
เครื(องจกัรและอุปกรณ์ 806,742  3,554 -  54,504  (3,946)  860,854 
เครื(องตกแต่งและติดตั)ง           
   และเครื(องใชส้าํนกังาน 64,393  6,962 (3,259)  -  128  68,224 
ยานพาหนะ 47,530  468 (8,646)  -  466  39,818 

รวมราคาทุน 1,672,640  12,267 (23,763)  57,929  (2,481)  1,716,592 
         

ค่าเสื$อมราคาสะสม             
อาคาร 312,854  29,177  (4,266) -  (3,643)  334,122 
เครื(องจกัรและอุปกรณ์ 475,419  95,194 - -  (7,118)  563,495 
เครื(องตกแต่งและติดตั)ง        
   และเครื(องใชส้าํนกังาน 43,100  9,436 (3,015) - (336) 49,185 
ยานพาหนะ 16,067  9,099 (2,447)  -  (540)  22,179 

รวมค่าเสื(อมราคาสะสม 847,440  142,906 (9,728)  -  (11,637)  968,981 
งานระหว่างก่อสร้างและเครื(องจกัร            

และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั)ง 36,707 94,746  -  (57,929)  (635)  72,889 
หกั ค่าเผื(อการดอ้ยค่า (3,274) -  - -  7 (3,267) 
ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 858,633          817,233 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ รวมอยูใ่น        

     ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 101,835  150,273  75,564  121,035 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30,508  29,560  21,426  21,871 

  รวม 132,343  179,833  96,990  142,906 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเสื(อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ( งไดคิ้ดค่าเสื(อมราคา เต็ม

จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจาํนวน 625.43 ลา้นบาท และ 543.24 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ที(ดินและอาคารของบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 165.53 ลา้นบาท 
และ 180.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ 
เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินหนังสือคํ) าประกัน และวงเงินสัญญาซื)อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
นอกจากนี)  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดมี้การให้คาํมั(นวา่จะไม่จาํหน่าย จ่ายโอนหรือก่อ
ภาระผกูพนัในเครื(องจกัรบางส่วน สาํหรับวงเงินสินเชื(อกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ(ง  

 
13. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (สิทธิการเช่าที$ดิน) 

  บญัชีประกอบดว้ย 
 พนับาท  
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
สิทธิการเช่าที(ดินยกมา 145,431  153,424 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (3,417)  (3,786) 
ผลจากการแปลงค่างบการเงิน (20,130)  (4,207) 
สิทธิการเช่าที(ดินยกไป 121,884  145,431 

 
สิทธิการเช่าที(ดินเป็นสิทธิการเช่าที(ดินที(ตั)งบริษทัย่อยในประเทศจีน มีระยะเวลาตั)งแต่ปี 2549 ถึง 

ปี 2599  
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ(มขึ)น  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที(      การแปลงค่า  ณ วนัที( 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน           
ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 17,558  5,761  -  (1,232)  22,087 

รวมราคาทุน 17,558  5,761  -  (1,232)  22,087 
       
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม           

ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 11,171  1,639  -  (816)  11,994 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 11,171  1,639  -  (816)  11,994 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,387        10,093 

 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ(มขึ)น  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที(      การแปลงค่า  ณ วนัที( 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน           
ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 16,778  1,205  -  (425)  17,558 

รวมราคาทุน 16,778  1,205  -  (425)  17,558 

       
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม           

ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 10,073  1,558  -  (460)  11,171 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 10,073  1,558  -  (460)  11,171 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,705        6,387 

 



- 46 - 

 

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

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ(มขึ)น  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที(      การแปลงค่า  ณ วนัที( 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2562        2562 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 13,721  3,160  -  (873)  16,008 

รวมราคาทุน 13,721  3,160  -  (873)  16,008 

          
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 9,770  1,012  -  (706)  10,076 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 9,770  1,012  -  (706)  10,076 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,951        5,932 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   เพิ(มขึ)น  จาํหน่าย  ผลจาก  ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัที(      การแปลงค่า  ณ วนัที( 

 1 มกราคม      งบการเงิน  31 ธนัวาคม 
 2561        2561 

ราคาทุน         
ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 12,562  1,205  -  (46)  13,721 

รวมราคาทุน 12,562  1,205  -  (46)  13,721 

          
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม            

ค่าลิขสิทธิk ซอฟตแ์วร์ 8,967  922  -  (119)  9,770 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม 8,967  922  -  (119)  9,770 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,595        3,951 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 
ธนัวาคม 

 สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 
ธนัวาคม 

   2562  2561  2562  2561 
ค่าตดัจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมอยูใ่น         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,639  1,558  1,012  922 

รวม  1,639  1,558  1,012  922 

 
15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณในอตัราร้อยละ 20  และ
ร้อยละ 25 สําหรับกาํไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัหลงัจากบวกกลบัรายการซึ( งไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายและหกั
รายไดที้(ไดรั้บการยกเวน้ตามประมวลรัษฎากร 

 
 15.1  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี) สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี)  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม    ณ วนัที( 31 ธนัวาคม   
 2562   2561   2562   2561 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,501  7,889  3,501  7,889 
หนี) สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (37,673)  (46,308)  -  - 
 (34,172)  (38,419)  3,501  7,889 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

  การเปลี(ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี) สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี)  

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการที(รับรู้ใน  รายการที(รับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที( 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัที( 31 

 ธนัวาคม 2561  เพิ(มขึ)น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื(น  งบการเงิน  ธนัวาคม 2562 
     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
 ค่าเผื(อมูลค่าสินคา้ลดลง 5,762  -  (4,748)  -  -  1,014 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,961  215  -  308  -  2,484 
     สัญญาเช่าทางการเงิน -  3  -  -  -  3 
 ประมาณการหนี) สินอื(น 166  -  (166)  -  -  - 

  รวม 7,889  218  (4,914)  308  -  3,501 

หนี) สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
 ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,419)  -  2,000 -  2,240  (13,179) 
 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (สิทธิการเช่าที(ดิน) (28,889)  -  682 -  3,713  (24,494) 

  รวม (46,308)  -  2,682 -  5,953  (37,673) 

 สุทธิ (38,419)  218  (2,232)  308  5,953  (34,172) 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการที(รับรู้ใน  รายการที(รับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที( 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัที( 31 

 ธนัวาคม 2560  เพิ(มขึ)น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื(น  งบการเงิน  ธนัวาคม 2561 
     กลบัรายการ       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
 ค่าเผื(อมูลค่าสินคา้ลดลง 1,971  3,817  -  -  (26)  5,762 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,438  -  (444)  -  (33)  1,961 
 ประมาณการหนี) สินอื(น -  166  -  -  -  166 

  รวม 4,409  3,983  (444)  -  (59)  7,889 

หนี) สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
 ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,940)  -  2,817 -  (296)  (17,419) 
 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (สิทธิการเช่าที(ดิน) (29,205)  -  740 -  (424)  (28,889) 

  รวม (49,145)  -  3,557 -  (720)  (46,308) 

 สุทธิ (44,736)  3,983  3,113  -  (779)  (38,419) 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการที(รับรู้ใน  รายการที(รับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที( 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัที( 31 

 ธนัวาคม 2561  เพิ(มขึ)น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื(น  งบการเงิน  ธนัวาคม 2562 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ค่าเผื(อมูลค่าสินคา้ลดลง 5,762  -  (4,748)  -  -  1,014 

หนี) สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน -  3  -  -  -  3 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,961  215  -  308  -  2,484 

ประมาณการหนี) สินอื(น 166  -  (166)  -  -  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,889  218  (4,914)  308  -  3,501 

  
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการที(รับรู้ใน  รายการที(รับรู้  ผลจากการ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที( 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  แปลงค่า  ณ วนัที( 31 

 ธนัวาคม 2560  เพิ(มขึ)น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื(น  งบการเงิน  ธนัวาคม 2561 

     กลบัรายการ       

            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ค่าเผื(อมูลค่าสินคา้ลดลง 1,971  3,817  -  -  (26)  5,762 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,438  -  (444)  -  (33)  1,961 

 ประมาณการหนี) สินอื(น -  166  -  -  -  166 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,409  3,983  (444)  -  (59)  7,889 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
 15.2  ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
   สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้(แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 23,080  28,184  23,001 28,131 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
การเปลี(ยนแปลงของผลต่างชั(วคราว        

 ที(รับรู้เมื(อเริ(มแรกและที(กลบัรายการ 1,406  (7,096)  4,080 (3,539) 
      ผลกระทบจากการเปลี(ยนสกุลเงินที(ใชใ้นการดาํเนินงาน       
           เป็นสกลุเงินที(ใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน (33)  (1,381)  (32) (1,381) 

 รวม 24,453  19,707  27,049 23,211 

 
 15.3  การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที(ใช ้
   สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี)  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี 585,390  424,693  574,194 461,379 
อตัราภาษีที(ใช ้(%) 20.00  20.00  20.00 20.00 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที(ใช ้ 117,078  84,939  114,839 92,276 
รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที(ไม่สามารถนาํมาหกัในการคาํนวณ        
กาํไรทางภาษี        
- ค่าใชจ่้ายที(ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 2,296  15,440  2,296  15,440 
- ค่าใชจ่้ายที(หกัไดเ้พิ(มทางภาษี (18,638)  (2,616)  (18,638)  (2,616) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรที(ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี        
- กาํไรของกิจการที(ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนที(ไดรั้บยกเวน้ (75,496)  (76,969)  (75,496)  (76,969) 
- อื(นๆ (2,160)  293  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (93,998)  (63,852)  (91,838)  (64,145) 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 23,080  21,087  23,001  28,131 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
 15.4  การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที(แทจ้ริงถวัเฉลี(ยและอตัราภาษีที(ใช ้
   สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี)  

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 585,390   424,693   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที(ใช ้ 117,078  20.00 84,939  20.00 

รายการกระทบยอด (93,998)  (16.00) (63,852)  (15.03) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที(แทจ้ริงถวัเฉลี(ย 23,080  4.00 21,087  4.97 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 574,194   461,379   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที(ใช ้ 114,839  20.00 92,276  20.00 

รายการกระทบยอด (91,838)  (16.00)  (64,145)  (13.90) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที(แทจ้ริงถวัเฉลี(ย 23,001  4.00 28,131  6.10 

 
 กําไรก่อนภาษีเงินได้  ค ํานวณโดยใช้ข้อสมมติฐานว่าสกุลเงินในการดําเนินงานเป็นบาท เพื(อ

วตัถุประสงคใ์นการคาํนวณภาษี   
 

16. เงินกู้ยืมระยะสั<นจากสถาบันการเงิน 
 ในระหว่างไตรมาสแรกปี 2562 บริษทัย่อยในประเทศญี(ปุ่นแห่งหนึ( งไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงินจาํนวน 300 ลา้นเยน ครบทั)งจาํนวนแลว้ 
 ในระหวา่งปี 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศจีนแห่งหนึ(งมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 8 ลา้นหยวน 

โดยเสียดอกเบี)ยร้อยละ 5.655 ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ค ํ)าประกนัโดยสิ(งปลูกสร้างบนสิทธิการเช่า และ
ในไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนแลว้ทั)งจาํนวน 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
17. เจ้าหนี<การค้าและเจ้าหนี<อื$น 

เจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื(น ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
เจา้หนี)การคา้  1,545,416  398,949  1,459,310  298,108 
เจา้หนี) อื(น 54,179  59,497  49,733  52,503 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 265,892  255,045  261,211  270,650 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 35,302  -  35,302  - 

รวม 1,900,789  713,491  1,805,556  621,261 

 
เจา้หนี)การคา้ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี)  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

สกลุเงินบาท 15,302 8,834 15,213 8,783 
สกลุเงินเยนญี(ปุ่น  1,438,577 295,283 1,437,940 287,407 
สกลุเงินหยวนจีน  85,380 92,914 - - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  6,157 1,918 6,157 1,918 
 1,545,416 398,949 1,459,310 298,108 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

18.1 บริษทัไดบ้นัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเมื(อเกษียณอายุ ซึ( งจดัเป็น
โครงการผลประโยชน์ที(กาํหนดไวที้(ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน  

การเปลี(ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสําหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี)  

 
   งบแสดงฐานะการเงิน  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 18,860  17,167  18,860  17,167 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,542)  -  (1,542)  - 
ตน้ทุนบริการและดอกเบี)ยในอดีต        
 - การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 4,539  -  4,539  - 
ตน้ทุนบริการและดอกเบี)ยงวดปัจจุบนั 2,428  2,121  2,428  2,121 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที(จ่ายจริง (510)  (654)  (510)  (654) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  226  -  226 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายปี  23,775  18,860  23,775  18,860 

 

18.2 ค่าใชจ่้ายที(รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี สิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดงันี)  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม   สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562  2561  2562  2561 
รับรู้ในกาํไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบี)ย 4,539  -  4,539  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,894  1,684  1,894  1,684 
ดอกเบี)ยจากภาระผกูพนั 534  437  534  437 
รวม 6,967  2,121  6,967  2,121 
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พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมื(อวนัที( 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนด
อตัราค่าชดเชยเพิ(มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ( งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ)นไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั จากปัจจุบันอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั  
โดยพระราชบญัญติันี) ให้ใชบ้งัคบัเมื(อพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้
ไป การเปลี(ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 

 
18.3 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 
สําหรับปีสิ<นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562 และ 2561 2562  2561  2562  2561 
อตัราคิดลด 2.50  2.75  2.50  2.75 
อตัราการเพิ(มขึ)นของเงินเดือน 5.00  5.00  5.00  5.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 45.84  0 - 45.84  0 - 45.84  0 - 45.84 
 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 
 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 
 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 
 (200% จากตาราง 

Thai Standard) 
อตัรามรณะ 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2560  
 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  
 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2560  
 75 จากตารางมรณะ

สามญัปี 2551  
 

 ขอ้สมมติเกี(ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที(เผยแพร่ทั(วไปและตารางมรณะ  
 

18.4 กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัที(รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เกิดขึ)นจาก 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,193) - (2,193) - 

สมมติฐานประชากร 218  -  218 - 

สมมติฐานทางการเงิน 433 - 433 - 

รวม (1,542) - (1,542) - 
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 18.5 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
  ผลกระทบของการเปลี( ยนแปลงสมมติฐานที(สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี)  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 เพิ(มขึ)น  ลดลง  เพิ(มขึ)น  ลดลง  เพิ(มขึ)น  ลดลง  เพิ(มขึ)น  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 0.5) (88) 80 (621) 661 (88) 80 (621) 661 

การเพิ(มขึ)นของเงินเดือนในอนาคต 

(เปลี(ยนแปลงร้อยละ 1) 

206 (195) 1,481 (1,328) 206 (195) 1,481 (1,328) 

 
19. ประมาณการหนี<สินจากการรับประกนัสินค้า 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 1 มกราคม 2561  109,743  108,832 
ประมาณการหนี) สินเพิ(มขึ)น  23,683  23,683 
ประมาณการหนี) สินใชไ้ป  (12,206)  (12,206) 
กลบัรายการประมาณการหนี) สิน   -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  1,459  1,436 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2561  122,679  121,745 
ประมาณการหนี) สินเพิ(มขึ)น  26,554  26,554 
ประมาณการหนี) สินใชไ้ป  (837)  (837) 
กลบัรายการประมาณการหนี) สิน   (72,560)  (72,520) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (55)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562  75,781  74,942 

 
 
 
 
 



- 56 - 

 

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

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
20. หุ้นสามัญซื<อคืนและสํารองหุ้นสามัญซื<อคืน 

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

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

ในระหว่างปี 2561 ตามรายงานการประชุมครั) งที( 7/2561 เมื(อวนัที( 9 สิงหาคม 2561 บริษทัไดอ้นุมติัการ
จาํหน่ายหุ้นสามญัซื)อคืน จาํนวนทั)งสิ)น 27 ลา้นหุ้น ซึ( งการจาํหน่ายหุ้นสามญัซื)อคืนดงักล่าวไดด้าํเนินการใน
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยกาํหนดราคาจาํหน่ายหุ้นสามญัคืนจากราคาตลาดของหุ้น ณ วนัที(ขาย ทั)งนี)บริษทัไดบ้นัทึก
ผลต่างของราคาขายที(สูง (ตํ(า) กวา่ราคาซื)อของหุ้นสามญัซื)อคืนในบญัชี “ส่วนเกินทุนหุ้นสามญัซื)อคืน” ในส่วน
ของผูถื้อหุน้และโอนกลบัสาํรองหุ้นสามญัซื)อคืนไปยงักาํไรสะสมที(ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 หุน้สามญัซื)อคืนมีรายละเอียดดงันี)  
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุนหุน้ซื)อคืน  ราคาขายหุน้  ส่วนเกิน (ส่วนตํ(า)  

 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที(  

1 มกราคม 2561 

 จาํหน่าย 

ระหวา่งปี 

 ยอดคงเหลือ  

ณ วนัที(  

31 ธนัวาคม 2561 

 ซื)อคืน  ทุนหุน้สามญัซื)อคืน 

 ณ วนัที(  

31 ธนัวาคม 2561 

จาํนวนหุน้สามญัซื)อคืน (พนัหุน้) 50,000  (27,000)  23,000  27,000   

มูลค่าหุน้สามญัซื)อคืน (พนับาท) 643,070  (347,258)  295,812  193,648  (153,610)

ราคาเฉลี(ยหุน้ละ (บาท) 12.86  12.86  12.86  7.17   

อตัราร้อยละของจาํนวนหุน้สามญั          

 ซื)อคืนต่อจาํนวนหุน้ที(บริษทัออก 10.00  5.40  4.60     

 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 หุน้สามญัซื)อคืนไม่มีการเปลี(ยนแปลงจาก ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2561 
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สํารองหุ้นสามัญซื<อคืน 
  ทั)งนี) ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์( กลต.ชส. (ว) 

2/2548 และหนงัสือสภาวชิาชีพบญัชีที( ส.สวบช. 016/2548 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์หบ้ริษทัมหาชนจาํกดัที(มี 
การซื)อหุ้นคืนตอ้งมีมูลค่าหุ้นซื)อคืนไม่เกินวงเงินกาํไรสะสม และตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารอง
เท่ากบัจาํนวนเงินที(ไดจ่้ายซื)อหุ้นคืน และบริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองหุ้นสามญัซื)อคืนแลว้ทั)ง
จาํนวน 

 
21. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

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

 
22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

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

 
23. ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสํารองเลี<ยงชีพ 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี) ยงชีพในส่วนของบริษัทที(จ่ายสําหรับพนักงานและได้บันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจาํนวนดงัต่อไปนี)  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ 3,853  3,376  3,853  3,376 

 
โครงการสมทบเงินที(กาํหนดไว ้

บริษทัได้จดัตั)งกองทุนสํารองเลี) ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพื)นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุนโดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 13 ของ
เงิน เดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 13 ของเงินเดือนของพนกังานทุก
เดือน กองทุนสํารองเลี) ยงชีพนี) ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี) ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวง การ
คลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที(ไดรั้บอนุญาต 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสําหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย
รายการค่าใชจ่้ายที(สาํคญัดงัต่อไปนี)  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

การเปลี(ยนแปลงในสินคา้ระหวา่งผลิต (เพิ(มขึ)น) ลดลง 154,618  (189,619)  129,527  (171,984) 

วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 1,390,266  1,415,995  1,143,226  1,168,633 

วสัดุทางออ้มใชไ้ป 137,445  110,312  133,834  107,816 

ค่าใชจ่้ายเกี(ยวกบับุคลากร 360,358  302,363  316,427  256,373 

ค่าใชจ่้ายจา้งงานบุคคลภายนอก 343,503  17,130  317,307  294,736 

ค่าเสื(อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 122,387  139,080  106,672  127,235 

ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขชิ)นงาน 58,936  27,712  58,936  66,486 

ค่าเขียนแบบ 44,251  9,369  44,251  22,921 

ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 21,359  27,149  17,887  23,941 

ค่าขนส่งออก 267,068  250,586  267,068  250,642 

ค่าเดินทาง 17,388  19,342  15,167  18,294 

 
25. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

25.1 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมเลขที( 1696(2)/2558 โดยบริษทั
รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 เกี(ยวกบัการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
(FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM ซึ(งพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี)   
(ก) ให้ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเครื(องจกัรที(ได้รับอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน 
(ข)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที(ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื(อใช้

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

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

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที(ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที(เริ(มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที(ได้รับยกเวน้ไม่เกิน 160.86 บาท (วนัที(เริ(มมี
รายได ้คือวนัที( 1 มกราคม 2558 และสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562) 

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

 
เนื(องจากเป็นกิจการที(ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื(อนไขและขอ้กาํหนด

ตามที(ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

25.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัได้รับบตัรส่งเสริมเลขที( 59-1184-0-00-1-0 โดย
บริษทัรับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี(ยวกับการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM ซึ(งพอสรุปสาระสําคญัได้
ดงันี)   
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื(องจกัรที(ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(ข)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที(ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื(อใช้

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

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

100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที(ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที(เริ(มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที(ไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 340.31 ลา้นบาท (วนัที(เริ(มมี
รายไดคื้อวนัที( 30 มกราคม 2560 และสิ)นสุดวนัที( 1 กุมภาพนัธ์ 2566)  

(จ)  ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที(ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซึ( งไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื(อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที(ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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รายไดที้(ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที(ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี)  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 

 กิจการที(ไดรั้บการส่งเสริม  กิจการที(ไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศ 119,367  91,308  559,546  213,377  678,913  304,685 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 1,399,013  1,425,678  1,092,039  1,402,117  2,491,052  2,827,795 

รวมรายได ้ 1,518,380  1,516,986  1,651,585  1,615,494  3,169,965  3,132,480 

 
26. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั<นพื<นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั)นพื)นฐานสําหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณจาก
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีที(เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที(ออกจาํหน่ายแลว้
ระหวา่งปีถวัเฉลี(ยถ่วงนํ)าหนกั ดงันี)  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีที(เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั       
ของบริษทั (พนับาท)     

- ส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่ 608,539  416,932  600,494  451,121 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั)นพื)นฐาน (บาทต่อหุน้) 1.28  0.91  1.26  0.99 
จาํนวนหุน้สามญัที(ออกจาํหน่ายแลว้        
หุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัที( 1 มกราคม (พนัหุน้) 477,000  450,000  477,000  450,000 
หกั หุน้สามญัซื)อคืนของบริษทั (พนัหุน้) -  -  -  - 
บวก จาํหน่ายหุน้สามญัซื)อคืนของบริษทั (พนัหุน้) -  27,000  -  27,000 
จาํนวนหุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม (พนัหุน้) 477,000  477,000  477,000  477,000 

        
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี(ยถ่วงนํ) าหนกั (พนัหุน้) 477,000  456,641  477,000  456,641 
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27. เงินปันผล 

เมื(อวนัที( 3 เมษายน 2561 ที(ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจาก 
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจาํนวนเงินทั)งสิ)น 180.00 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที( 7 พฤษภาคม 2561 แลว้ 

เมื(อวนัที( 8 เมษายน 2562 ที(ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
จาก ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั)งสิ)น 238.49 
ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที( 29 เมษายน 2562 แลว้ 

เมื(อวนัที( 8 พฤศจิกายน 2562 ที(ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานรอบเกา้เดือนของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั)งสิ)น 
125 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที( 4 ธนัวาคม 2562 แลว้ 

 
28. เครื$องมือทางการเงิน 

นโยบายการจัดการความเสี$ยงทางด้านการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีความเสี(ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี)ยและอตัรา

แลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มี
การถือหรือออกเครื(องมือทางการเงินที(เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื(อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

การจดัการความเสี(ยงเป็นส่วนที(สาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้
มีความสมดุลของระดบัความเสี(ยงให้เป็นที(ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนที(เกิดจากความเสี(ยงและ
ตน้ทุนของการจดัการความเสี(ยง  ผูบ้ริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี(ยงของกลุ่ม
บริษทัอยา่งต่อเนื(องเพื(อใหม้ั(นใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสี(ยงและการควบคุมความเสี(ยง 

 
การบริหารจัดการทุน   

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั(นคงเพื(อรักษานกัลงทุน เจา้หนี)และ
ความเชื(อมั(นของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกบัดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ( งกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อ
ส่วนของเจ้าของรวม ซึ( งไม่รวมส่วนได้เสียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั) งยงักํากับดูแลระดับการจ่าย               
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

ความเสี$ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีความเสี(ยงจากอตัราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ( งเกิดจากการซื)อสินคา้และการขาย

สินคา้ที(เป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีความเสี(ยงจากอตัราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ

อนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหนี) สินที(เป็นเงินตราต่างประเทศที(สาํคญัดงันี)  
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ  2562 2561 2562 2561 

สกลุเงนิบาทไทย          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  139,420  663,449  55,397  582,463 
ลูกหนี)การคา้ 8  113,940  217,966  113,940  217,966 
รายไดค้า้งรับ 8  82,006  -  82,006  - 
เจา้หนี)การคา้ 17  (15,302) (8,834) (15,213) (8,784) 

ยอดความเสี$ยงคงเหลือสุทธิ   320,064 872,581 236,130 791,645 

 
สกลุเงนิหยวนจนี          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  130,555  67,206  -  - 
ลูกหนี)การคา้ 8  6,193  1,010  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน 16  -  (70,855)  -  - 
เจา้หนี)การคา้ 17  (85,380)  (92,914)  -  - 
ยอดความเสี$ยงคงเหลือสุทธิ   51,368  (95,553)  -   - 

 
เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  50,054  43,174  37,495  43,174 
เจา้หนี)การคา้ 17  (6,157)  (1,918) (6,157)  (1,918) 

ยอดความเสี$ยงคงเหลือสุทธิ    43,897  41,256 31,338  41,256 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 

ความเสี$ยงทางด้านสินเชื$อ  
ความเสี(ยงทางดา้นสินเชื(อ คือ ความเสี(ยงที(ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี)แก่กลุ่มบริษทัตาม

เงื(อนไขที(ตกลงไวเ้มื(อครบกาํหนด 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื(อเพื(อควบคุมความเสี(ยงทางดา้นสินเชื(อดงักล่าวอย่าง

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

 
ความเสี$ยงจากสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสี(ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื(อทาํให้ผลกระทบจากความผนั
ผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

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

เนื(องจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี) สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภท
ระยะสั) นดงันั)นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงเชื(อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี) สินทางการเงิน
ดงักล่าวแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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29.  การเปลี$ยนแปลงในหนี<สินที$เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
การเปลี(ยนแปลงในหนี) สินที(เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีสิ)นสุดวนัที(  31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 มีดงันี)  
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด รายการที(ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที( 1  เพิ(ม (ลด)*  เพิ(มขึ)น  การไดม้า  ผลต่างจาก  ณ วนัที( 31 

 มกราคม 2562      ซึ( งบริษทัยอ่ย  การแปลงค่า  ธนัวาคม 2562 

         งบการเงิน   

            

เงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน 160,846 (160,846) -  -  -  - 

หนี) สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,214  (1,404) 3,461  -  (43)  3,228 

รวม 162,060  (162,250) 3,461  -  (43)  3, 228 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด รายการที(ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที( 1  เพิ(ม (ลด)*  เพิ(มขึ)น  การไดม้า  ผลต่างจาก  ณ วนัที( 31 

 มกราคม 2561      ซึ( งบริษทัยอ่ย  การแปลงค่า  ธนัวาคม 2561 

         งบการเงิน   

            

เงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน 164,436 (3,218) -  -  (372)  160,846 

หนี) สินตามสัญญาเช่าการเงิน 10,602  (9,388) -  -  -  1,214 

รวม 175,038  (12,606) -  -  (372)  162,060 

 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 
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30. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที$ไม่เกี$ยวข้องกัน 

30.1 ภาระผูกพนักบักิจการที(ไม่เกี(ยวขอ้งกนั ซึ( งเป็นภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานที(ยกเลิกไม่ได้
กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าอุปกรณ์สํานกังานดาํเนินงานกบับริษทัในประเทศแห่งหนึ(ง โดยมีระยะเวลา 
48 เดือน โดยมีค่าเช่าที(ตอ้งจ่ายในอนาคตดงันี)  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ระยะเวลาการจ่ายชําระ       
ภายในระยะเวลาหนึ(งปี 2,757  1,560  1,646 1,158 
ระยะเวลามากกวา่หนึ(งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,688  2,825  2,079 912 
ระยะเวลามากกวา่หา้ปีขึ)นไป 150  -  150  - 
รวม 5,595 4,385 3,875 2,070 

 
30.2 ภาระผกูพนัอื(นๆ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายะเอียดดงันี)  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ภาระผูกพนัอื$นๆ             
สญัญาซื)อวตัถุดิบ                
- เยน 827,385  -  231,339  -  827,385  -  231,339  - 
- บาท   18,242  5,120    18,242      5,120 
รวม     249,581  5,120      249,581  5,120 

สญัญาซื)อวสัดุก่อสร้าง                
- บาท     -  -     - - 

สญัญาอื(นๆ                
- บาท   16,298  12,939    6,684  2,750 

เลตเตอร์ออฟเครดิต              
- เยน 339,499  345,094  93,681  107,189  339,499  345,094  93,681  107,189 

หนงัสือคํ)าประกนัวงเงินสินเชื(อ                
 ใหก้บับริษทัยอ่ย                
- เยน -  300,000  -  87,926  -  300,000  -  87,926 
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กลุ่มบริษัทมีเงินฝากประจาํ ที(ดินและอาคารบางส่วนที(ติดจาํนองเป็นหลักประกัน และมี
ขอ้จาํกดัไม่ให้ก่อภาระผูกพนักบัเครื(องจกัรบางส่วน ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สําหรับ
วงเงินสินเชื(อที(ยงัไม่ไดใ้ชมี้รายละเอียด ดงัต่อไปนี)  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561 2562  2561 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 5,000  5,000  5,000 5,000 
วงเงินทรัสตรี์ซีทส์,วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต        
     และวงเงินแพค็กิ)งเครดิต 88,048  821,466  88,048 821,466 
วงเงินอาวลัตัxวสัญญาใชเ้งิน 10,000  10,000  10,000 10,000 
วงเงินหนงัสือคํ)าประกนั 979,253  144,241  979,253 144,241 

 1,082,301 980,707 1,082,301 980,707 

 
31. สัญญาที$สําคัญ 

31.1 สัญญาใชบ้ริการขนส่งชิ)นงานโครงเหล็ก 
บริษทัไดท้าํสัญญาใช้บริการขนส่งชิ)นงานโครงเหล็กกบั MIHAMA STEEL LOGISTICS 

CO., LTD เพื(อรับบริการขนส่งทางเรือ โดยขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเทียบเรือในประเทศญี(ปุ่น รวมไปถึง
การประสานงานต่างๆกบัลูกคา้ การให้บริการการจดัการขนถ่ายชิ)นงานและเก็บรักษาชิ)นงานจนกวา่
จะส่งมอบ ตลอดจนค่าตรวจสอบและซ่อมแซมชิ)นงานเพิ(มเติมหากเกิดความผิดพลาดระหวา่งขนส่ง 
โดยการกาํหนดราคาขึ)นอยู่กบัปริมาณนํ) าหนกัของการใช้บริการหรือแต่ละจาํนวนโครงการ ตาม
เงื(อนไขที(ระบุไวใ้นสัญญาและปัจจยัการตลาดอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้ง ภายใตเ้งื(อนไขในสัญญา ทั)งนี)  หาก
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไม่มีความประสงคที์(จะต่ออายุสัญญา ตอ้งทาํหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัสิ)นสุดของสัญญา 

 
31.2 สัญญาจา้ง 

บริษทัไดท้าํสัญญาใชบ้ริการจา้งผลิตชิ)นงานกบับริษทั M.C.S Steel (Xiamen) Co., Ltd. เพื(อ
รับบริการแปรรูปโครงสร้างเหล็กตามแบบงานและขนส่งชิ)นงานตามกาํหนดการที(บริษทักาํหนด
ภายใตเ้งื(อนไขสัญญา บริษทัตอ้งชาํระเงินล่วงหนา้ให้กบับริษทั M.C.S Steel (Xiamen) Co., Ltd. ใน
การจดัหาเหล็กแผน่และเหล็กรูปพรรณที(ใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตและแปรรูปตามมาตรฐานที(
บริษทักาํหนดและระบุในสัญญา 
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31.3  สัญญาวา่จา้งตวัแทนหางาน 
บริษทัไดท้าํสัญญาขอ้ตกลงการหางานกบับริษทั Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation  

โดยบริษทัดงักล่าวจะเขา้มาเป็นตวัแทนของบริษทัในการเจรจากบัลูกคา้ใหม่ให้กบับริษทั ระยะของ
สัญญาตั)งแต่วนัที( 1 เมษายน 2561 ถึงวนัที( 31 มีนาคม 2562 สัญญาดงักล่าวมีอตัราค่าบริการตามเงื(อนไข
ที(ระบุในสัญญา 

และเมื(อวนัที( 1 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาขอ้ตกลงการหางานกบับริษทั Creation 
Import Distribution Inc. โดยบริษทัดงักล่าวจะเขา้มาเป็นตวัแทนของบริษทัในการเจรจากบัลูกคา้
ใหม่ให้กบับริษทั โดยสัญญาดงักล่าวมีอตัราค่าบริการตามเงื(อนไขที(ระบุในสัญญา มีระยะเวลาของ
สัญญา 2 ปี ทั)งนี)หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งมิไดแ้จง้บอกเลิกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน ให้ถือว่า
ขอ้กาํหนดนี)ขยายเวลาออกไป 

 
32. หนี<สินที$อาจเกดิขึ<น 

 หนี) สินที(อาจเกิดขึ)นจากการที(ธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ)าประกนั มีต่อไปนี)  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

การใชไ้ฟฟ้า                
- บาท -  -  7,709  7,709  -  - 7,709 7,709 

การส่งมอบสินคา้                
- บาท     39,936  38,050      39,936  38,050 
- เยน 949,852  -  262,102  -  949,852  -  262,102  - 
 949,852  -  302,038  38,050  949,852  -  302,038  38,050 

การตั)งโรงผลิตสินคา้                
- บาท -  -  1,000  -  -  -  1,000  - 

 
33. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที(นาํเสนอนี) สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที(ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุด ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ(าเสมอเพื(อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

เพื(อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของการบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที(รายงานทั)งสิ)น 2 ส่วนงาน ดงันี)   

ส่วนงาน 1 ในประเทศ 
ส่วนงาน 2 ต่างประเทศ 
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ขอ้มูลตามส่วนงานที(รายงานสาํหรับปีสิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปนี)  
 พนับาท 

 สําหรับปีสิ<นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 

 ประเทศไทย  ต่างประเทศ     

ในประเทศ ต่างประเทศ    ประเทศญี$ปุ่น  ประเทศจนี    ตดัรายการบัญชี   

อสังหาริมทรัพย์  ผลิตและจาํหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

ผลิตพร้อมตดิตั<ง

โครงเหล็ก  

ผลิตและจาํหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก 

 รวม  ผลิตและจาํหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

ผลิตและจาํหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

รวม  ระหว่างกัน  รวม 

2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์                                       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก -  72,887  417,235  304,685  261,679  -  2,491,051  2,827,795  3,169,965  3,205,367  61,289  42,893  69,090 - 130,379 42,893  -  - 3,300,344  3,248,260 

                                  

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  52,136  58,175  268,071  414,821  320,207  472,996  (320,207)  (472,996)  -  - 

 รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ                              3,300,344  3,248,260 

                                 

กาํไรตามส่วนงานก่อน                                 

 หกัภาษีที(รายงาน        627,543 474,332         16,384  (34,122)  -  - 643,927  440,210 

                                       

สินทรัพยต์ามส่วนงาน                                       

 ที(รายงาน                 4,941,586  3,767,724          154,907  266,093  -  - 5,096,493  4,033,817 
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34. งบการเงินในสกุลเงินที$ใช้ในการดําเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2562 และ2561และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

สิ)นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงในสกุลเงินเยนญี(ปุ่น ซึ( งเป็นสกุลเงินที(ใชใ้นการดาํเนินงาน 
เนื(องจากรายการหลกัในการซื)อขายสินคา้ของบริษทัเป็นสกุลเงินเยนญี(ปุ่น โดยแสดงรายการดงันี)  

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,738,391  3,085,486  710,875  2,489,033  
ลูกหนี)การคา้และลูกหนี) อื(น 4,338,815  2,654,855  5,093,666  1,909,095  
สินคา้คงเหลือ 7,024,667  3,853,232  6,584,306  3,570,037  
  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 13,101,873  9,593,573  12,388,847  7,968,165  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั - - 1,585,000  1,000,000 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 298,429  240,138  298,429  240,138 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  952,454  952,454 
ที(ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,743,612  4,693,064  2,889,681  2,825,692 
ค่าความนิยม 74,523  74,523  -  - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (สิทธิการเช่าที(ดิน) 447,649  502,848  -  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,068  22,084  21,785  13,661 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,858  27,279  12,858  27,279 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื(น 2,100  2,000  127  28 
  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,616,239  5,561,936  5,760,334  5,059,252 

รวมสินทรัพย์ 18,718,112  15,155,509  18,149,181  13,027,417 
        



- 70 - 

 

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

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

หนี<สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนี) สินหมุนเวยีน        
  เงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน -  541,636  -  - 
  เจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื(น 6,798,170  3,610,556  6,457,570  2,092,049 
 หนี) สินสญัญาเช่าการเงินชาํระภายใน 1 ปี 3,270  3,494  1,989  - 
  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 277  505  -  325 
  รวมหนี) สินหมุนเวยีน 6,801,717  4,156,191  6,459,559  2,092,374 
หนี) สินไม่หมุนเวยีน        
 หนี) สินสญัญาเช่าการเงิน 8,275  596  7,099  - 
 หนี) สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 134,740  155,938  -  - 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 85,033  63,511  85,033  63,511 
 ประมาณการหนี) สินจากการรับประกนัสินคา้ 271,031  413,110  268,032  409,966 
 ประมาณการหนี) สินอื(น -  2,795  -  2,795 
  รวมหนี) สินไม่หมุนเวยีน 499,079  635,950  360,164  476,272 
รวมหนี) สิน 7,300,796  4,792,141  6,819,723  2,568,646 
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 งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม  ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

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

     ทุนที(ออกและชาํระแลว้ 1,330,549  1,330,549  1,330,549  1,330,549 
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 371,008  371,008  371,008  371,008 
 ส่วนตํ(ามูลค่าหุน้สามญัซื)อคืน (464,627)  (464,627)  (464,627)  (464,627) 
 ส่วนตํ(ากวา่ทุนจากการเปลี(ยนแปลงสดัส่วน

การถือหุน้บริษทัยอ่ย (50,868) 
 

(50,868) 
 

- 
 

- 
 กาํไรสะสม 
  จดัสรรแลว้ 

 
 

      

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 153,579  153,579  153,579  153,579 
   สาํรองหุน้ทุนซื)อคืน 976,223  976,223  976,223  976,223 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,411,277  8,515,964  9,938,949  9,068,262 
องคป์ระกอบอื(นของส่วนของผูถื้อหุน้ 446,022  325,091  -  - 
รวมส่วนของบริษทั 12,173,163  11,156,919  12,305,681  11,434,994 
หุน้ทุนสามญัซื)อคืน (976,223)  (976,223)  (976,223)  (976,223) 
ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม 220,376  182,672  -  - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 11,417,316  10,363,368  11,329,458  10,458,771 
รวมหนี<สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,718,112  15,155,509  18,149,181  13,027,417 



- 72 - 

 

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

วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 
 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีสิ)นสุด  สาํหรับปีสิ)นสุด 
 วนัที( 31 ธนัวาคม  วนัที( 31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

รายได ้        
 รายไดจ้ากการขายและบริการ 11,610,404  11,095,968  11,153,353  10,695,944 
 รายไดอื้(น 171,387  150,060  174,831  139,826 
 กาํไรจากอตัราแลกเปลี(ยน 30,377  -  12,786  - 

  รวมรายได ้ 11,812,168  11,246,028  11,340,970  10,835,770 
ค่าใชจ่้าย        
 ตน้ทุนขายและบริการ 7,554,726  7,385,034  7,416,465  7,311,361 
      ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,057,207  1,154,676  1,057,207  1,154,866 
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 774,439  945,292  542,272  542,104 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี(ยน -  81,129  -  81,549 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 125,629  131,621  93,128  105,411 
 ตน้ทุนทางการเงิน 26,710  36,226  18,503  13,743 

  รวมค่าใชจ่้าย 9,538,711  9,733,978  9,127,575  9,209,034 
กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 2,273,457  1,512,050  2,213,395  1,626,736 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (87,435)  (68,298)  (96,539)  (80,277) 
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี  2,186,022  1,443,752  2,116,856  1,546,459 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสิ)นสุด  สาํหรับปีสิ)นสุด 
 วนัที( 31 ธนัวาคม  วนัที( 31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื$น        
รายการที(อาจถูกจดัประเภทใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน  
 

 
 

 
 

 
 ผลต่างของอตัราแลกเปลี(ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 120,931  (115,223)  -  - 
รายการที(จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงั        
 เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน        
 กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์  
  ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 5,335 

 
- 

 
5,335 

 
- 

 ภาษีเงินไดที้(เกี(ยวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื(น (1,067)  -  (1,067)  - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื(นสาํหรับปี 125,199  (115,223)  4,268  - 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,311,221  1,328,529  2,121,124  1,546,459 
        
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)      
 ส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่ 2,148,318 1,476,044 2,116,856  1,546,459 
 ส่วนที(เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม 37,704  (32,292)  -  - 
กาํไรสาํหรับปี 2,186,022  1,443,752  2,116,856  1,546,459 
        
การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม        
 ส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่ 2,273,517  1,360,821  2,121,124  1,546,459 
 ส่วนที(เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม 37,704  (32,292)  -  - 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 2,311,221  1,328,529  2,121,124  1,546,459 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        
กาํไรต่อหุน้ขั)นพื)นฐาน (เยน) 4.50  3.23  4.44  3.39 
จาํนวนหุน้สามญัที(ออกจาํหน่ายแลว้ (พนัหุน้) 477,000  456,641  477,000  456,641 

 
35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี)ไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมื(อวนัที( 24 กุมภาพนัธ์ 2563 


