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รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ'นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2562 

 
 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที, 30 กนัยายน 2562 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ3นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือนสิ3นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ ของบริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที, 30 กนัยายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
สิ3นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้
เดือนสิ3นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั 
(มหาชน) ซึ, งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี3
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 34 เรื,อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ใหข้อ้สรุปเกี,ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ, งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื,น การสอบทานนี3 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ข้าพเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเชื,อมั,นว่าจะพบเรื,องที,มีนยัสําคญัทั3งหมดซึ, งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั3นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที,สอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิ,งที,เป็นเหตุให้เชื,อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํขึ3นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 34 เรื,อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 

(นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที, 6838 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที, 7 พฤศจิกายน 2562 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 329,397              892,369              163,694              719,866              

ลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื�น 4, 6 1,083,339           418,473              1,127,378           552,139              

สินคา้คงเหลือ 7 1,600,265           1,114,413           1,525,404           1,032,508           

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,013,001           2,425,255           2,816,476           2,304,513           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 -                      -                      443,168              289,215              

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 8 82,085                69,452                82,085                69,452                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                      -                      -                      -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                      266,307              275,464              

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,315,216           1,357,272           785,575              817,232              

ค่าความนิยม 10.1 20,837                21,553                -                      -                      

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (สิทธิการเช่าที�ดิน) 12 140,117              145,431              -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,012                6,387                  5,597                  3,951                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 4,687                  7,889                  4,687                  7,889                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 559                     578                     8                         8                         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,573,513           1,608,562           1,587,427           1,463,211           

รวมสินทรัพย์ 4,586,514           4,033,817           4,403,903           3,767,724           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 2 -

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที& 30 กนัยายน 2562

สินทรัพย์
พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี*



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

หนี* สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน 14 23,953                160,846              -                      -                      

เจา้หนี*การคา้และเจา้หนี* อื�น 4, 15 1,386,866           713,491              1,270,634           621,261              

หนี* สินสัญญาเช่าการเงินที�ตอ้งชาํระภายใน 1 ปี 1,042                  1,038                  562                     -                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,591                  150                     2,534                  97                       

รวมหนี* สินหมุนเวยีน 1,414,452           875,525              1,273,730           621,358              

หนี* สินไม่หมุนเวยีน

หนี* สินสัญญาเช่าการเงิน 2,357                  177                     2,113                  -                      

หนี* สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 44,049                46,308                -                      -                      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 23,387                18,860                23,387                18,860                

ประมาณการหนี* สินจากการรับประกนัสินคา้ 17 74,318                122,679              73,414                121,745              

ประมาณการหนี* สินอื�น -                      830                     -                      830                     

รวมหนี* สินไม่หมุนเวยีน 144,111              188,854              98,914                141,435              

รวมหนี* สิน 1,558,563           1,064,379           1,372,644           762,793              

ณ วนัที& 30 กนัยายน 2562

หนี,สิน
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี*



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้  

หุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

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

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

ส่วนเกิน (ตํ�า) ทุนหุน้สามญัซื*อคืน (153,610)             (153,610)             (153,610)             (153,610)             

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

สาํรองหุน้ทุนซื*อคืน 295,812              295,812              295,812              295,812              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,292,233           3,141,151           3,363,200           3,218,000           

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (848,963)             (748,510)             (868,331)             (749,459)             

หกั หุน้ทุนซื*อคืน - หุน้สามญั (295,812)             (295,812)             (295,812)             (295,812)             

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 63,541                55,657                -                      -                      

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,027,951           2,969,438           3,031,259           3,004,931           

รวมหนี,สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,586,514           4,033,817           4,403,903           3,767,724           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 4 -

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที& 30 กนัยายน 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี*



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 951,425           1,018,399        924,929 947,549 

รายไดอื้�น 16,510             4,203               17,761 3,204 

รวมรายได้ 967,935           1,022,602        942,690           950,753           

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 4 584,999           798,799           582,691           759,122           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 102,557           98,548             102,557           98,001             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54,858             62,611             40,571             41,046             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 10,867             12,490             8,285               16,723             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,460               8,832               6,049               6,242               

ตน้ทุนทางการเงิน 740                  2,300               354                  494                  

รวมค่าใชจ่้าย 762,481           983,580           740,507           921,628           

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 205,454           39,022             202,183           29,125             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (4,384)              12,789             (5,094)              11,946             

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 201,070           51,811             197,089           41,071             

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี;



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื(น

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (32,304)            (123,929)          (35,917)            (132,735)          

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   

กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด (32,304)            (123,929)          (35,917)            (132,735)          
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 168,766           (72,118)            161,172           (91,664)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 200,816           47,532             197,089           41,071             

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 254                  4,279               -                   -                   
201,070           51,811             197,089           41,071             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 168,512           (76,397)            161,172           (91,664)            

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 254                  4,279               -                   -                   
168,766           (72,118)            161,172           (91,664)            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั'นพื'นฐาน 19 0.42                 0.11                 0.41                 0.09                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ'นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2562

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี;



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

รายได ้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,310,634        2,649,945        2,191,951        2,499,643 

รายไดอื้�น 36,747             29,740             39,238             26,797 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 8,332               -                   9,352               -                   

รวมรายได้ 2,355,713        2,679,685        2,240,541        2,526,440        

ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 4 1,561,827        1,773,003        1,517,354        1,697,578        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 196,538           307,911           196,538           307,364           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 166,675           246,619           116,994           166,366           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน -                   16,382             -                   18,920             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 26,216             24,671             18,832             18,431             

ตน้ทุนทางการเงิน 4,995               7,733               2,921               2,751               

รวมค่าใชจ่้าย 1,956,251        2,376,319        1,852,639        2,211,410        

กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 399,462           303,366           387,902           315,030           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 (3,243)              (11,232)            (5,449)              (13,955)            

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด 396,219           292,134           382,453           301,075           

หมายเหตุ

- 7 -

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ(นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี;



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื)น

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (100,453)          (36,853)            (118,872)          (38,921)            

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว้

ในกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 16 1,542               -                   1,542               -                   

ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (308)                 -                   (308)                 -                   

กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด (99,219)            (36,853)            (117,638)          (38,921)            
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 297,000           255,281           264,815           262,154           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 388,335           290,149           382,453           301,075           

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 7,884               1,985               -                   -                   
396,219           292,134           382,453           301,075           

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 289,116           253,296           264,815           262,154           

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 7,884               1,985               -                   -                   
297,000           255,281           264,815           262,154           

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั(นพื(นฐาน 19 0.81                 0.64                 0.80                 0.67                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 8 -

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ(นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2562

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี;



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกิน (ตํ�า) ทุน การเปลี�ยนแปลง รวมส่วน หุน้ทุนซื อคืน ส่วนของ รวม

และ หุน้สามญั หุน้สามญัซื อคืน การถือหุน้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวม ของผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ บริษทัยอ่ย ทุนสาํรองตาม สาํรอง อตัราแลกเปลี�ยนจาก องคป์ระกอบอื�น ของบริษทั ที�ไม่มีอาํนาจ

หมายเหตุ กฎหมาย หุน้ทุนซื อคืน การแปลงค่างบการเงินของส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 500,000            140,000            (153,610)          (15,250)            50,000            295,812         3,141,151       (748,510)                 (748,510)              3,209,593        (295,812)         55,657              2,969,438            

เงินปันผลจ่าย 20 -                    -                    -                   -                   -                  -                (238,487)         -                          -                       (238,487)          -                  -                    (238,487)             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                    -                    -                   -                   -                  -                388,335          -                          -                       388,335           -                  7,884                396,219               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                    -                    -                   -                   -                  -                1,234              (100,453)                 (100,453)              (99,219)            -                  -                    (99,219)               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    -                   -                   -                  -                389,569          (100,453)                 (100,453)              289,116           -                  7,884                297,000               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  30 กนัยายน 2562 500,000            140,000            (153,610)          (15,250)            50,000            295,812         3,292,233       (848,963)                 (848,963)              3,260,222        (295,812)         63,541              3,027,951            

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 500,000            140,000            -                   -                   50,000            643,070         2,556,945       (693,110)                 (693,110)              3,196,905        (643,070)         41,626              2,595,461            

จาํหน่ายหุน้สามญัซื อคืน -                    -                    (59,862)            -                   -                  (135,044)       135,044          -                          -                       (59,862)            135,044          -                    75,182                 

เงินปันผลจ่าย -                    -                    -                   -                   -                  -                (179,984)         -                          -                       (179,984)          -                  -                    (179,984)             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                    -                    -                   -                   -                  -                290,149          -                          -                       290,149           -                  1,985                292,134               

กาํไร (ขาดทุน) ของผลต่างของของอตัราแลกเปลี�ยน

     จากการแปลงค่างบการเงิน -                    -                    -                   -                   -                  -                -                  (36,853)                   (36,853)                (36,853)            -                  -                    (36,853)               

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                   (15,250)            -                  -                -                  -                          -                       (15,250)            -                  10,460              (4,790)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                    -                    -                   (15,250)            -                  -                290,149          (36,853)                   (36,853)                238,046           -                  12,445              250,491               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  30 กนัยายน 2561 500,000            140,000            (59,862)            (15,250)            50,000            508,026         2,802,154       (729,963)                 (729,963)              3,195,105        (508,026)         54,071              2,741,150            

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้

- 9 -
บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ5นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

และ หุน้สามญั หุน้สามญัซื�อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างของ รวมองคป์ระกอบอื�น ส่วนของผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ ทุนสาํรองตาม สาํรอง อตัราแลกเปลี�ยนจาก ของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ กฎหมาย หุน้ทุนซื�อคืน การแปลงค่างบการเงิน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 500,000                   140,000                 (153,610)                50,000                   295,812                 3,218,000                (749,459)                      (749,459)                     (295,812)              3,004,931                

เงินปันผลจ่าย 20 -                          -                         -                         -                         -                         (238,487)                  -                               -                              -                       (238,487)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                          -                         -                         -                         -                         382,453                   -                               -                              -                       382,453                   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                          -                         -                         -                         -                         1,234                       (118,872)                      (118,872)                     -                       (117,638)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                         -                         -                         -                         383,687                   (118,872)                      (118,872)                     -                       264,815                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  30 กนัยายน 2562 500,000                   140,000                 (153,610)                50,000                   295,812                 3,363,200                (868,331)                      (868,331)                     (295,812)              3,031,259                

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 500,000                   140,000                 -                         50,000                   643,070                 2,599,605                (727,614)                      (727,614)                     (643,070)              2,561,991                

จาํหน่ายหุน้สามญัซื�อคืน -                          -                         (59,862)                  -                         (135,044)                135,044                   -                               -                              135,044               75,182                     

เงินปันผลจ่าย -                          -                         -                         -                         -                         (179,984)                  -                               -                              -                       (179,984)                 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                          -                         -                         -                         -                         301,075                   -                               -                              -                       301,075                   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                          -                         -                         -                         -                         -                           (38,921)                        (38,921)                       -                       (38,921)                   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                         -                         -                         -                         301,075                   (38,921)                        (38,921)                       -                       262,154                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที�  30 กนัยายน 2561 500,000                   140,000                 (59,862)                  50,000                   508,026                 2,855,740                (766,535)                      (766,535)                     (508,026)              2,719,343                

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ3นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 399,462             303,366             387,902             315,030             

รายการปรับปรุง

ค่าเสื%อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 102,667             138,707             72,460               107,397             

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (31,917)             34,509               (31,917)             34,509               

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,488)               (1,965)               (4,169)               (7,375)               

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี%ยนที%ยงัไม่เกิดขึ6นจริง 43,639               33,432               44,307               33,372               

ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัสินคา้ (กลบัรายการ) (48,331)             73,605               (48,331)             73,605               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,960                 1,113                 5,960                 1,113                 

ประมาณการหนี6 สินจากคดีความ (โอนกลบั) (830)                  770                    (830)                  770                    

ดอกเบี6ยรับ (6,666)               (1,265)               (6,202)               (1,056)               

ตน้ทุนทางการเงิน 4,537                 7,733                 2,977                 2,795                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี%ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี6 สินดาํเนินงาน 465,033             590,005             422,157             560,160             

การเปลี%ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี6 สินดาํเนินงาน

ลูกหนี6การคา้และลูกหนี6 อื%น (เพิ%มขึ6น)  ลดลง (624,565)           395,726             (541,547)           236,488             

เงินให้กูย้มืแก่กิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั (เพิ%มขึ6น) ลดลง -                    -                    (153,953)           (30,358)             

สินคา้คงเหลือ (เพิ%มขึ6น) ลดลง (500,209)           (116,174)           (507,117)           (139,928)           

เงินให้กูย้มืพนกังาน (เพิ%มขึ6น) ลดลง (12,634)             (71,963)             (12,634)             (71,963)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื%น (เพิ%มขึ6น) ลดลง 19                     192                    -                    168                    

เจา้หนี6การคา้และเจา้หนี6 อื%นเพิ%มขึ6น (ลดลง) 669,190             (80,704)             643,369             3,477                 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน (3,166)               717,082             (149,725)           558,044             

จ่ายค่าการรับประกนัสินคา้ -                    (8,748)               -                    (8,748)               

จ่ายหนี6 สินผลประโยชน์พนกังาน (291)                  (367)                  (291)                  (367)                  

จ่ายภาษีเงินได้ (12,336)             (106,700)           (12,283)             (106,700)           

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (15,793)             601,267             (162,299)           442,229             

- 11 -
บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินระหวา่งกาลนี6



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี6ย 2,289                 856                    1,900                 811                    

เงินสดจ่ายเพื%อซื6อที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ (98,243)             (98,539)             (59,081)             (53,852)             

เงินสดจ่ายเพื%อซื6อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 (5,005)                    (663) (2,404)               (110)                  

เงินสดรับจากการขายที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,203                 19,550               4,185                 19,550               

เงินลงทุนชั%วคราว (เพิ%มขึ6น) ลดลง -                    20,000                                      -   20,000               

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                                           -   (4,790)               

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (96,756)             (58,796)             (55,400)             (18,391)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบี6ย (4,937)               (8,061)               (2,577)               (2,467)               

จ่ายเงินปันผล (238,488)           (179,984)           (238,488)           (179,984)           

เงินกูย้มืระยะสั6นจากสถาบนัการเงินเพิ%มขึ6น (ลดลง) (136,893)           14,325               -                    -                    

จ่ายชาํระหนี6 สินสญัญาเช่าการเงิน (953)                  (9,164)               (219)                  -                    

เงินจ่ายซื6อหุ้นสามญับริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม -                    (4,790)               -                    -                    

ขายหุ้นสามญัซื6อคืน -                    75,183               -                    75,183               

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (381,271)           (112,491)           (241,284)           (107,268)           

ผลต่างของอตัราแลกเปลี%ยนจากการแปลงค่างบการเงินเพิ%มขึ6น (ลดลง) (69,152)             (35,152)             (97,189)             (59,324)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ%มขึ6น (ลดลง) สุทธิ (562,972)           394,828             (556,172)           257,246             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 892,369             585,613             719,866             490,453             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ&นงวด 329,397             980,441             163,694             747,699             

รายการที(ไม่กระทบเงนิสด

ซื6อทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าการเงิน 3,262               -                  2,900               -                  

- 12 -

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที( 30 กนัยายน 2562
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินระหวา่งกาลนี6
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที( 30 กนัยายน 2562 
 
1. การดําเนินงานและข้อมูลทั(วไปของบริษัท 

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที$จดัตั%งขึ%นในประเทศไทยเมื$อปี 
2535 และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีที$อยูที่$ไดจ้ดทะเบียนตั%งอยูที่$ เลขที$ 70 หมู่
ที$ 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี$ยวกบัการผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหล็กสาํหรับงานก่อสร้างอาคาร 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอ็นวิดีอาร์ จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 10.65) 
ซึ$ งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและนางดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ (ถือหุ้นร้อยละ 7.76) ซึ$ งเป็นบุคคล
สัญชาติไทย 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมและการดําเนินงาน  
 2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมนี% ไดจ้ดัทาํขึ%นโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยที$บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นทั%งทางตรงและ
ทางออ้มดงัต่อไปนี%  

     บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
 

ชื$อกิจการ 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศที$ 

กิจการจดัตั%ง 
 ณ วนัที$ 30  

กนัยายน 2562 
 
 

ณ วนัที$ 31  
ธนัวาคม 2561 

บริษทัย่อย         
บริษทั ทานากะ เวลดิ%ง เซ็นเตอร์ จาํกดั  รับฝึกอบรมช่างเชื$อม 

และอสงัหาริมทรัพย ์
 ไทย  99.92  99.92 

M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.   รับจา้งผลิตออกแบบและ
ติดตั%งโครงสร้างเหล็ก 

 ญี$ปุ่ น  98.00  98.00 

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

 จีน  74.00  74.00 

 
2.2 งบการเงินระหวา่งกาลรวมนี% จดัทาํขึ%นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํขึ%นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปี
สิ%นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 

2.3 ยอดค้างระหว่างบริษทักับบริษทัย่อย รายการระหว่างกันที$เป็นสาระสําคญั ยอดเงินลงทุนของ    
บริษทัและทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัสิ%นงวดไดต้ดัออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมนี%แลว้  
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 

2.4 บริษทัจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั%งหมดในงบการเงินระหวา่งกาลรวม
ตั%งแต่วนัที$ไดม้า (วนัที$มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัที$บริษทัสิ%นสุดการควบคุมบริษทั
ยอ่ยนั%น 

2.5 นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีที$เหมือนกนั ใชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนั
กบับริษทั 

2.6 ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมหมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยที$ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึ$ งไดแ้สดง
เป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนที$เป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 
3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี% ไดจ้ดัทาํขึ%นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที$ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื$อง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซึ$ งไดก้าํหนดเพื$อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ$มเติมจากงบการเงินประจาํปีที$
นาํเสนอครั% งล่าสุด โดยเน้นการให้ข้อมูลเพิ$มเติมที$เป็นปัจจุบนัเกี$ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื$อไม่ให้ข้อมูลที$นําเสนอซํ% าซ้อนกับข้อมูลที$ได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน
ระหวา่งกาลนี%ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ%นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินระหว่างกาลนี% ไดจ้ดัทาํขึ%นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อื$นในนโยบายการบญัชี 
 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที$บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$เริ$มมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบบัและฉบบัใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึ$ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที$มีรอบระยะเวลา
บญัชีที$เริ$มในหรือหลงัวนัที$ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ%นเพื$อให้มีเนื%อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี$ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี% ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ$ งไดมี้การเปลี$ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี%  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 15 - 

 

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

วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 15 เรื(อง รายได้จากสัญญาที(ทาํกบัลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$  15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 11 เรื$ อง 
สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 18 เรื$ อง รายได้ และการตีความมาตรฐานที$เกี$ยวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี%กบัสัญญาที$ทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญา
ที$อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอื$น มาตรฐานฉบบันี% ไดก้าํหนด 5 ขั%นตอนสําหรับการรับรู้รายได้
ที$เกิดขึ%นจากสัญญาที$ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที$สะทอ้นถึงสิ$งตอบแทนที$
กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี$ยนสินคา้หรือบริการที$ให้ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที$ เกี$ยวข้องทั%งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั%นตอน  

 
 3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ$ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที$มีรอบระยะเวลาบญัชีที$เริ$มในหรือ
หลงัวนัที$ 1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี%  

  แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื(อง เครื(องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 
        แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวปรับปรุงให้มีเนื%อหาใกลเ้คียงกบั TFRS 9 โดยสามารถ

แบ่ง ไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 
1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเครื$องมือทางการเงิน ซึ$ งพฒันาให้ใกลเ้คียงกบัมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที$ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื$อง การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี%และตราสาร
ทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 9 เรื$อง เครื$องมือทางการเงิน 

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ$ งมีเนื%อหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที$ 9 เรื$อง เครื$องมือทางการเงิน 

3. การบญัชีป้องกนัความเสี$ยง ซึ$ งมีเนื%อหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ที$ 9 เรื$อง เครื$องมือทางการเงิน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลเครื$องมือทางการเงิน ซึ$ งมีเนื%อหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที$ 7 เรื$อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื$องมือทางการเงิน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที( 16 เรื(อง สัญญาเช่า 

เนื$องจากการเช่าถือเป็นธุรกรรมที$สําคญัของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดงันั%น 
จึงมีความสําคญัที$ผูใ้ช้งบการเงินควรได้รับขอ้มูลที$ให้ภาพเกี$ยวกบักิจกรรมการเช่าของกิจการที$
สมบูรณ์และสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ซึ$ งวิธีการบญัชีเดิมสําหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที$ 17 เรื$องสัญญาเช่า ไดก้าํหนดให้ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน
หรือสัญญาเช่าดาํเนินงานและบนัทึกบญัชีสําหรับสัญญาเช่าทั%งสองประเภทนี% อย่างแตกต่างกนั ซึ$ ง
วิธีการบญัชีดงักล่าวไม่สามารถสนองความต้องการของผูใ้ช้งบการเงินได้เนื$องจากวิธีการบญัชี 
ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นตวัแทนอนัเที$ยงธรรมสําหรับรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการที$ไม่ได ้
กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี% สินที$เกิดขึ%นจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซึ$ งส่งผลให้สัญญาเช่า
จาํนวนมากไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหนี% สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั%งที$สิทธิการใชสิ้นทรัพย์
และภาระผกูพนัที$เกิดขึ%นจากสัญญาเช่าเขา้นิยามของสินทรัพยแ์ละหนี% สิน รวมทั%งส่งผลให้อตัราส่วน 
ทางการเงินที$สาํคญัถูกบิดเบือน ซึ$ งวธีิการบญัชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 16 
เรื$ องสัญญาเช่า ซึ$ งกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินและรับรู้
หนี% สินจากภาระผูกพนัที$เกิดขึ%นจากสัญญาเช่าเขา้มาในงบการเงิน ซึ$ งวิธีการบญัชีนี% จะส่งผลให้การ 
นาํเสนอสินทรัพยแ์ละหนี% สินของผูเ้ช่าเป็นตวัแทนอนัเที$ยงธรรมมากขึ%นรวมทั%งยงัเพิ$มการเปิดเผย 
ขอ้มูลซึ$ งจะสะทอ้นสภาพความเสี$ยงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ช่าไดดี้ขึ%น 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที$อาจมีต่อ 
งบการเงินในปีที$เริ$มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
 3.4 สกุลเงินที$นาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล 

   งบการเงินระหวา่งกาลนี% แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ$ งต่างจากสกุลเงินที$ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทั คือ สกุลเงินเยนญี$ปุ่น การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทเป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

   งบการเงินระหวา่งกาลสกุลเงินเยนญี$ปุ่นซึ$ งเป็นสกุลเงินที$ใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็น
สกุลเงินบาท ซึ$ งเป็นสกุลเงินที$ใชใ้นการนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล สินทรัพยแ์ละหนี% สินแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี$ยน ณ วนัสิ%นรอบระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี$ยนที$ประมาณขึ%นซึ$ งใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี$ยนจริง ณ วนัที$เกิดรายการ 
ผลต่างจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงภายใตห้ัวขอ้ “ผลต่างของอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรวมอยูใ่น “องค์ประกอบอื$นของส่วนของผูถื้อหุ้น” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
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วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 
 3.5 การประมาณการและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

   ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที$ออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที$รับรองทั$วไปในประเทศไทย บริษทัตอ้งอาศยัดุลย
พินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั%งขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซึ$ งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย์ หนี% สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี$ยวกับ
สินทรัพยแ์ละหนี% สินที$อาจเกิดขึ%น ณ วนัที$ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั%งการแสดงรายได้และ
ค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั%น ผลที$เกิดขึ%นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั%น 

 
 3.6 นโยบายการบญัชีที$สาํคญั 

   บริษทัและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบายการบญัชีที$สําคญัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล
เช่นเดียวกบัที$ใชส้ําหรับงบการเงินประจาํปีสิ%นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีที$บริษทัและ
บริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที$ออกและปรับปรุงใหม่ซึ$ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีที$เริ$มในหรือหลงัวนัที$ 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั 

 
4. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการที(เกี(ยวข้องกนั 

 เพื$อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการ  
ที$เกี$ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั%งทางตรงและทางออ้มหรือ  
มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทาง
กลบักนั โดยที$กลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัเดียวกนั การเกี$ยวขอ้ง
กนันี%อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
คาํนึงถึงเนื%อหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 ความสัมพนัธ์ที$มีกบับุคคลหรือกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนัมีดงันี%   

      สดัส่วน   
      ความเป็นเจา้ของ  ความสมัพนัธ ์
  ประเทศที$

จดัตั%ง / 
   

ณ วนัที$ 30 
กนัยายน 2562 

 ณ วนัที$ 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที$ 30 
กนัยายน 2562 

 ณ วนัที$ 31 
ธนัวาคม 2561 

ชื$อกิจการ  สญัชาติ  ลกัษณะธุรกิจ  ร้อยละ  ร้อยละ     
บริษทั ทานากะ เวลดิ%ง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย 

 
รับฝึกอบรม ช่างเชื$อม
และอสงัหาริมทรัพย ์

 99.92  99.92  บริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ย 

M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.   ญี$ปุ่น  รับจา้งผลิตออกแบบและ
ติดตั%งโครงสร้างเหลก็ 

 98.00  98.00  บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

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

ผลิตและจาํหน่ายสินคา้
ประเภทโครงสร้างเหลก็ 

 
74.00  74.00  บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  ญี$ปุ่น  ออกแบบ  25.00  25.00  บริษทัร่วม  บริษทัร่วม 
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 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี%  
รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
ดอกเบี%ยรับ  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนงานบริการ  ราคาตามเกณฑที์$ตกลงร่วมกนั 
ซื%อทรัพยสิ์น  ราคาตามสัญญา 
ขายทรัพยสิ์น  เทียบเท่าราคาประเมิน 

 
 รายการที$สําคญักบับุคคลหรือกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 
30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี%  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
รายการกบับริษัทย่อย:        
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.        
 รายไดอื้$น -  -  -  668 
 ดอกเบี%ยรับ -  -  1,541  75 
 -  -  1,541  743 
        
 ตน้ทุนงานบริการ -  -  16,639  17,242 
 -  -  16,639  17,242 
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.        
 ตน้ทุนงานบริการ -  -  27,594  102,930 
 -  -  27,594  102,930 
        
รายการกบัผู้บริหาร:        
 ขายทรัพยสิ์น -    -  (478) 
 -    -  (478) 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
รายการกบับริษัทย่อย:        
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.        
 รายไดอื้$น -  -  -  668 
 ดอกเบี%ยรับ -  -  4,487  75 
 -  -  4,487  743 
        
 ตน้ทุนงานบริการ -  -  40,765  55,631 
 -  -  40,765  55,631 
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd.        
 ตน้ทุนงานบริการ -  -  214,870  194,069 
 -  -  214,870  194,069 
        
รายการกบัผู้บริหาร:        
 ขายทรัพยสิ์น -  -  -  12,951 
 -  -  -  12,951 
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 ยอดคงเหลือที$สําคญักบักิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 และวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 
โดยมีรายละเอียดดงันี%  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

กนัยายน 2562 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัที$ 30 

กนัยายน 2562 
 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2561 
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอื(นบริษัทที(เกี(ยวข้องกนั       
 บริษทัยอ่ย        
      M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. -  -  11,467  17,851 
       M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  127,709  174,681 
 -  -  139,176  192,532 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที(เกี(ยวข้องกนั       
 บริษทัยอ่ย        
      M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. -  -  443,168  289,215 
เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื(นบริษทัที(เกี(ยวข้องกนั       
 บริษทัยอ่ย        
      M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. -  -  7,402  7,325 
   M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. -  -  34,107  105,108 
 -  -  41,509  112,433 

 
  ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 และวนัที$ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้

กูย้มืแก่ M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. ซึ$ งเป็นบริษทัยอ่ย เพื$อซื%อที$ดินและโรงงานสําหรับเป็นพื%นที$วางชิ%นงานของ
บริษทัที$ส่งไปติดตั%งที$ประเทศญี$ปุ่น จาํนวนเงิน 1,000 ลา้นเยน คิดดอกเบี%ยในอตัราร้อยละ 1.38 ต่อปี กาํหนด
จ่ายชาํระคืน 100 ลา้นเยนแรกเดือนกรกฎาคม 2566 และชาํระคืน 900 ลา้นเยนเดือนพฤศจิกายน 2578 

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

วนัที( 30 กนัยายน 2562 
 

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

  การเปลี$ยนแปลงของบญัชีเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนัสําหรับงวดเก้าเดือนสิ%นสุดวนัที$ 
30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงันี%  

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 1 มกราคม 2562 289,215 
บวก : เงินกูเ้พิ$ม (ลด) ในระหวา่งงวด 153,953 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 443,168 

 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี% เป็นผลประโยชน์ที$จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที$

เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที$เกี$ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื$น ทั%งนี%
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที$กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งันี%   

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 
ผูบ้ริหาร        
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
          ผลประโยชน์ระยะสั%น 8,216  8,775  5,805  6,185 
          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 244  57  244  57 

                รวม 8,460  8,832  6,049  6,242 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 
ผูบ้ริหาร        
     ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
          ผลประโยชน์ระยะสั%น 25,858  24,504  18,474  18,264 
          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 358  167  358  167 
                รวม 26,216  24,671  18,832  18,431 

 
5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 
เงินสดในมือ 923  665  622  495 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 322,149  885,137  156,748  712,803 
เงินฝากประจาํที$มีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน 6,325  6,567  6,324  6,568 
รวม 329,397  892,369  163,694  719,866 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 
6. ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAอื(น 
  ลูกหนี%การคา้และลูกหนี% อื$น ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 

ลูกหนี%การคา้ - กิจการอื$น 984,575  440,679  859,558  297,088 
หกั  ค่าเผื$อหนี%สงสยัจะสูญ (94,904)  (104,602)  -  - 
รวมลูกหนี%การคา้ 889,671  336,077  859,558  297,088 
ลูกหนื%อื$น        
 ค่าสินคา้และบริการจ่ายล่วงหนา้ 58,532  14,475  137,978  188,018 
       ค่าสินคา้และบริการรอเรียกคืน -  -  942  974 
       ลูกหนี%กรมสรรพากร 20,351  29,540  20,351  29,540 
       ลูกหนี% อื$นๆ 156,412  92,378  114,086  42,056 
หกั  ค่าเผื$อหนี%สงสยัจะสูญ (41,627)  (53,997)  (5,537)  (5,537) 
รวมลูกหนี% อื$น 193,668  82,396  267,820  255,051 
รวม 1,083,339  418,473  1,127,378  552,139 

 
  การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี%การคา้ มีดงันี%  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 679,347  335,704  652,368  296,715 
เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 203,479  - 201,956 - 
3 - 6 เดือน -  373 - 373 
6 -12 เดือน 6,731  - 4,874 - 
มากกวา่ 12 เดือน 95,018  104,602 360 - 

 984,575  440,679  859,558  297,088 
หกั  ค่าเผื$อหนี%สงสยัจะสูญ (94,904)  (104,602)  -  - 
รวม 889,671  336,077  859,558  297,088 

 

  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื$อแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั%งแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 24 - 

 

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

วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 
7. สินค้าคงเหลือ  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 

สินคา้ระหวา่งผลิต 410,457  523,182  366,516  468,746 
วตัถุดิบ 910,904  475,391  888,255  460,398 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 89,601  104,592  87,793  102,619 
สินคา้ระหวา่งทาง 201,164  38,217  201,164  38,217 
ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์        

บา้นรอการขาย 6,463  10,503  -  - 
รวม 1,618,589  1,151,885  1,543,728  1,069,980 
หกั ค่าเผื$อการลดมูลค่าสินคา้ (18,324)  (37,472)  (18,324)  (37,472) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,600,265  1,114,413  1,525,404  1,032,508 

 
  ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 และวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ้าํนาํวตัถุดิบทั%งหมดเป็นหลกัประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินแพค็กิ%งเครดิต วงเงินอาวลั
ตัgวสัญญาใชเ้งิน และวงเงินหนงัสือคํ%าประกนั กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ$ง 

 
8. เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 

ยอดคงเหลือ ยกมา 69,452 - 
เพิ$มขึ%น 22,711 72,664 
(ลดลง) (10,078)  (3,212) 
ยอดคงเหลือ ยกไป 82,085  69,452 

 
  ตามที$ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั% งที$ 3/2561 เมื$อวนัที$ 24 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัเงินให้พนกังาน

บริษทักู้ยืมเงินเพื$อเป็นสวสัดิการและสนับสนุนให้พนักงานมีบ้านพกัที$อยู่อาศยัในราคาถูกโดยคิดอตัรา
ดอกเบี%ยที$ร้อยละ 2 ต่อปี  ระยะเวลาในการผอ่นชาํระไม่เกิน 20 ปี 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 
9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ$งบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

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

 ณ วนัที$ 30  

กนัยายน 2562 

 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที$ 30  

กนัยายน 2562 

 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที$ 30  

กนัยายน 2562 

 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที$ 30  

กนัยายน 2562 

 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที$ 30  

กนัยายน 2562 

 ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม 2561 

บริษทัร่วม    

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  25.00 25.00 12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน 839 868 (839) (868) - - 

รวม      839 868 (839) (868) - - 

 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ$งบนัทึกในวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมประกอบดว้ย 

 สัดส่วนความเป็นเจา้ของ   พนับาท 

  (ร้อยละ)  ทุนที$ชาํระแลว้ วิธีส่วนไดเ้สีย คา่เผื$อการดอ้ยคา่ วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ 

 ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$ 

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

 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      - - -  -  -  - 

   
10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึ$ งบนัทึกในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
     สดัส่วนความเป็นเจา้ของ     พนับาท   

     (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  ค่าเผื$อการดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 

     ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$  ณ วนัที$ 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

 ประเทศที$

กิจการจดัตั%ง 

 30 กนัยายน

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

 30 กนัยายน

2562 

 31 ธนัวาคม 

2561 

บริษทั ทานากะ เวลดิ%ง 

เซ็นเตอร์ จาํกดั  

 รับฝึกอบรม 

ช่างเชื$อมและ 

อสงัหาริมทรัพย ์

 ไทย 99.92 99.92 99 ลา้นบาท  99 ลา้นบาท 89,911 93,003 - - 89,911 93,003 

M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  รับจา้งผลิต

ออกแบบและ

ติดตั%งโครงสร้าง

เหลก็ 

 ญี$ปุ่น 98.00 98.00 50 ลา้นเยน  50 ลา้นเยน 13,700 14,172 - - 13,700 14,172 

M.C.S. Steel (Xiamen)  

Co., Ltd. 

 ผลิตและจาํหน่าย

สินคา้ประเภท

โครงเหลก็ 

 จีน 74.00 74.00 64 ลา้นหยวน  64 ลา้นหยวน 176,940 183,023 (14,244) (14,734) 162,696 168,289 

รวม       280,551 290,198 (14,244) (14,734) 266,307 275,464 
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10.1 ค่าความนิยม 

รายการเปลี$ยนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสําหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน  
2562 และสาํหรับปีสิ%นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งันี%  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที$ 30 

กนัยายน 2562 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที$ 31  
ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 
ค่าความนิยม ตน้งวด 21,553  22,270 
เพิ$มในระหวา่งงวด -  - 
บวก (หกั) ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (716)  (717) 
ค่าความนิยม ปลายงวด 20,837  21,553 

 
11. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลี$ยนแปลงของบญัชีที$ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน  
2562 สรุปไดด้งันี%   

 พนับาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 2,633,204  1,789,323 
ซื%อสินทรัพยเ์พิ$มระหวา่งงวด 101,505  61,981 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (50,105)  (48,614) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 2,684,604  1,802,690 
ค่าเสื(อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 1,266,495  980,618 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับงวด 99,383  71,727 
ค่าเสื$อมราคาสะสมส่วนที$ขายและตดัจาํหน่าย (49,945)  (48,599) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 1,315,933  1,003,746 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 (9,437)  8,527 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 (53,455)  (13,369) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 1,357,272  817,232 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 1,315,216  785,575 
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ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 และวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 ที$ดินและอาคารของบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 
168.72 ลา้นบาท และ 180.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินหนงัสือคํ%าประกนั และวงเงินสัญญาซื%อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า นอกจากนี% บริษทัไดมี้การให้คาํมั$นว่าจะไม่จาํหน่าย จ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัในเครื$องจกัรมูลค่า
ตามบญัชี 0.00 ลา้นบาท และ 0.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับวงเงินสินเชื$อดงักล่าวขา้งตน้กบัสถาบนัการเงิน
ในประเทศแห่งหนึ$ง  

 
12. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (สิทธิการเช่าที(ดิน) 

  บญัชีประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที$ 30 

กนัยายน 2562 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที$ 31  
ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 
สิทธิการเช่าที$ดินยกมา 145,431  153,424 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (2,065)  (3,786) 
ผลจากการแปลงค่างบการเงิน (3,249)  (4,207) 
สิทธิการเช่าที$ดินยกไป 140,117  145,431 

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

ปี 2599  
 

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี% สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี%  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัที$ 30 

กนัยายน 2562 
  ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม  2561 
  ณ วนัที$ 30 

กนัยายน 2562 
  ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม  2561 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,687  7,889  4,687  7,889 
หนี% สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (44,049)  (46,308)  -  - 

 (39,362)  (38,419)  4,687  7,889 
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  รายการกระทบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สําหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2562 

แสดงดงัต่อไปนี%  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   รายการที$รับรู้ใน  รายการที$รับรู้  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที$ 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที$ 30 

 ธนัวาคม 2561  เพิ$มขึ%น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื$น  กนัยายน 2562 

     กลบัรายการ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         

 ค่าเผื$อมูลค่าสินคา้ลดลง 5,762 -  (3,413)  -  2,349 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,961 69  -  308  2,338 

 ประมาณการหนี% สินอื$น 166 -  (166)  -  - 

  รวม 7,889 69  (3,579)  308  4,687 

หนี% สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

 ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,419) -  1,747 (3)  (15,675) 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (สิทธิการเช่าที$ดิน) (28,889) -  516 (1)  (28,374) 

  รวม (46,308) -  2,263 (4)  (44,049) 

 สุทธิ (38,419) 69  (1,316)  304  (39,362) 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการที$รับรู้ใน  รายการที$รับรู้  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที$ 31  กาํไรหรือขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที$ 30 

 ธนัวาคม 2561  เพิ$มขึ%น  ใชป้ระโยชน์/  เบด็เสร็จอื$น  กนัยายน 2562 

     กลบัรายการ     

          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         

ค่าเผื$อมูลค่าสินคา้ลดลง 5,762 -  (3,413)  -  2,349 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,961 69  -  308  2,338 

ประมาณการหนี% สินอื$น 166 -  (166)  -  - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,889 69  (3,579)  308  4,687 
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14. เงินกู้ยืมระยะสัAนจากสถาบันการเงิน 
 ในระหว่างไตรมาสแรกปี 2562 บริษทัย่อยในประเทศญี$ปุ่นแห่งหนึ$ งไดจ่้ายชาํระคืนกูย้ืมเงินจาก

สถาบนัการเงินจาํนวน 300 ลา้นเยน ครบทั%งจาํนวนแลว้ 
 ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศจีนแห่งหนึ$งมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 8  

ลา้นหยวน โดยเสียดอกเบี%ยในอตัราร้อยละ 5.655 ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ค ํ%าประกนัโดยสิ$งปลูกสร้าง
บนสิทธิการเช่า 

 
15. เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAอื(น 

เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี% อื$น ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

กนัยายน 2562 
  ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม  2561 
  ณ วนัที$ 30 

กนัยายน 2562 
  ณ วนัที$ 31 

ธนัวาคม  2561 
เจา้หนี%การคา้ - กิจการอื$น 1,109,064  398,949  1,031,806  298,108 
เจา้หนี% อื$น 49,844  59,497  38,936  52,503 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 227,958  255,045  199,892  270,650 
รวม 1,386,866  713,491  1,270,634  621,261 

 
16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 รายการกระทบยอดภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสําหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2562
แสดงดงัต่อไปนี%  

  งบแสดงฐานะการเงิน  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30 

กนัยายน 2562 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที$ 31  
ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

  ณ วนัที$ 30 
กนัยายน 2562 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที$ 31  
ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 18,860  17,167  18,860  17,167 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,542)  -  (1,542)  - 
ตน้ทุนบริการและดอกเบี%ยในอดีต        
 - การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัอกจากงาน 4,539  -  4,539  - 
ตน้ทุนบริการและดอกเบี%ยงวดปัจจุบนั 1,821  2,121  1,821  2,121 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที$จ่ายจริง (291) (654)  (291)  (654) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  226  -  226 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 23,387  18,860  23,387  18,860 
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 ค่าใช้จ่ายที$รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 
กนัยายน 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี%  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับสามเดือน 

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน  
 สาํหรับสามเดือน 

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562  2561  2562  2561 
รับรู้ในกาํไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบี%ย -  -  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 474  406  474  406 
ดอกเบี%ยจากภาระผกูพนั 133  106  133  106 
รวม 607  512  607  512 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับเกา้เดือน 

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน  
 สาํหรับเกา้เดือน 

สิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562  2561  2562  2561 
รับรู้ในกาํไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบี%ย 4,539  -  4,539  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,445  1,248  1,445  1,248 
ดอกเบี%ยจากภาระผกูพนั 376  324  376  324 
รวม 6,360  1,572  6,360  1,572 

 
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 
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 กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัที$รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2562 เกิดขึ%นจาก 

 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น พนับาท 
การปรับปรุงจากประสบการณ์  (2,193) 
สมมติฐานประชากร  218 
สมมติฐานทางการเงิน  433 
รวม  (1,542) 

 
 ข้อสมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภัย 

   สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2562 และ 2561 
 ร้อยละ 
  2562  2561 

อตัราคิดลด  2.50  2.50 
อตัราการเพิ$มขึ%นของเงินเดือน  5.00  5.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  200% จากตาราง Thai 

Standard 
 200% จากตาราง Thai 

Standard 
อตัรามรณะ  75% ตามตาราง

มรณะไทย 
 75% ตามตาราง

มรณะไทย 
  ปี 2560  ปี 2560 

 
17. ประมาณการหนีAสินจากการรับประกนัสินค้า 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 1 มกราคม 2562  122,679  121,745 
ประมาณการหนี% สินเพิ$มขึ%น  18,510  18,510 
ประมาณการหนี% สินใชไ้ป  -  - 
กลบัรายการประมาณการหนี% สิน  (66,841)  (66,841) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (30)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที( 30 กนัยายน 2562  74,318  73,414 
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18. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,581 20,015 2,524 12,533 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง     
 ชั$วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั$วคราว 662  (8,783) 2,925 1,422 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้$แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน     
 เบด็เสร็จ 3,243 11,232 5,449 13,955 

 
19. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัAนพืAนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั%นพื%นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2562 
และ 2561 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที$เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้น
สามญัที$ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดถวัเฉลี$ยถ่วงนํ%าหนกั ดงันี%  
สําหรับงวดสามเดือน พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด      
ที$เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั  ของบริษทั (พนับาท)      

- ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 200,816 47,532 197,089  41,071 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั%นพื%นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.42 0.11 0.41  0.09 
จาํนวนหุน้สามญัที$ออกจาํหน่ายแลว้      
หุน้สามญัยกมา ณ วนัที$ 1 กรกฎาคม (พนัหุน้) 477,000 450,000 477,000  450,000 
หกั หุน้สามญัซื%อคืนของบริษทั (พนัหุน้) -  -  -  - 
บวก จาํหน่ายหุน้สามญัซื%อคืนของบริษทั (พนัหุน้) -  10,500  -  10,500 
จาํนวนหุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัที$ 30 กนัยายน (พนัหุน้) 477,000 460,500 477,000  460,500 

      
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ% าหนกั (พนัหุน้) 477,000 450,576 477,000 450,576 
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สําหรับงวดเก้าเดือน พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด      
ที$เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั  ของบริษทั (พนับาท)      

- ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 388,335 290,149 382,453  301,075 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั%นพื%นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.81 0.64 0.80  0.67 
จาํนวนหุน้สามญัที$ออกจาํหน่ายแลว้      
หุน้สามญัยกมา ณ วนัที$ 1 มกราคม (พนัหุน้) 477,000 450,000 477,000  450,000 
หกั หุน้สามญัซื%อคืนของบริษทั (พนัหุน้) -  -  -  - 
บวก จาํหน่ายหุน้สามญัซื%อคืนของบริษทั (พนัหุน้) -  10,500  -  10,500 
จาํนวนหุน้สามญัคงเหลือ ณ วนัที$ 30 กนัยายน (พนัหุน้) 477,000 460,500 477,000  460,500 

      
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ% าหนกั (พนัหุน้) 477,000 450,192 477,000 450,192 
 

20. เงินปันผล 
เมื$อวนัที$ 8 เมษายน 2562 ที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจาก 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั%งสิ%น 238.49 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที$ 29 เมษายน 2562 แลว้ 
 

21. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที(ไม่เกี(ยวข้องกัน 
21.1 ภาระผูกพนักบักิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั ซึ$ งเป็นภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานที$ยกเลิกไม่ได้

บริษทัมีสัญญาเช่าอุปกรณ์สํานกังานดาํเนินงานกบับริษทัในประเทศแห่งหนึ$ ง โดยมีระยะเวลา 48 
เดือน โดยมีค่าเช่าที$ตอ้งจ่ายในอนาคตดงันี%  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 
ระยะเวลาการจ่ายชําระ        
ภายในระยะเวลาหนึ$งปี 1,501  1,560  1,501  1,560 
ระยะเวลามากกวา่หนึ$งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,704  2,825  1,704  2,825 
รวม 3,205  4,385  3,205  4,385 
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21.2 ภาระผกูพนัอื$นๆ ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 และวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี%  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 

ภาระผกูพนัอื$นๆ              
สัญญาซื%อวตัถุดิบ                
- บาท     4,503  5,120    4,503  5,120 
รวม   4,503  5,120    4,503  5,120 
สัญญาอื$นๆ                
- บาท   27,710  12,939    17,521  2,750 
ภาระผกูพนัอื$นๆ            
เลตเตอร์ออฟเครดิต             
- เยน 466,735  345,094  137,353  107,189  466,735  345,094  137,353  107,189 
หนงัสือค ํ%าประกนัวงเงินสินเชื$อ                
 ให้กบับริษทัยอ่ย                
- เยน 300,000  300,000  85,033  87,926  300,000  300,000  85,033  87,926 

 
บริษทัมีเงินฝากประจาํ ที$ดินและอาคารบางส่วนที$ติดจาํนองเป็นหลกัประกนั และมีขอ้จาํกดั

ไม่ให้ก่อภาระผูกพนักบัเครื$องจกัรบางส่วน ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 และวนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 
สาํหรับวงเงินสินเชื$อที$ยงัไม่ไดใ้ชมี้รายละเอียด ดงัต่อไปนี%  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 

วงเงนิสินเชื(อคงเหลือ       
วงเงินเบิกเกินบญัชี 5,000  5,000  5,000 5,000 
วงเงินทรัสตรี์ซีทส์,วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต        
     และวงเงินแพค็กิ%งเครดิต -  821,466  - 821,466 
วงเงินอาวลัตัgวสัญญาใชเ้งิน 10,000  10,000  10,000 10,000 
วงเงินหนงัสือคํ%าประกนั 142,355  144,241  142,355 144,241 

 157,355 980,707 157,355 980,707 
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22. สัญญาที(สําคัญ 

22.1 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 

 
22.2 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 

 
22.3  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 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 
23. หนีAสินที(อาจเกดิขึAน 

 หนี% สินที$อาจเกิดขึ%นจากการที$ธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ%าประกนั มีต่อไปนี%  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกุลต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 

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

 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 

การใชไ้ฟฟ้า                

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

การส่งมอบสินคา้                

- บาท -  -  39,936  38,050  -  - 39,936 38,050 

 
24. 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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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 
ข้อมูลตามส่วนงานที(รายงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิAนสุดวนัที( 30 กนัยายน 2562 และ 2561 
 พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือนสิAนสุดวนัที( 30 กันยายน 

 ประเทศไทย ต่างประเทศ       

ในประเทศ  ต่างประเทศ   ประเทศญี(ปุ่น  ประเทศจนี    ตดัรายการบัญชี   

อสังหาริมทรัพย์  ผลิตและจาํหน่ายสินค้า

ประเภทโครงเหล็ก  

ผลิตและจาํหน่าย

พร้อมตดิตัAงโครงเหล็ก  

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 -  -  34,925  80,467  69,332  -  820,672  867,082  924,929  947,549 18,711  10,200  11,760  60,650  30,471  70,850  -  - 955,400  1,018,399 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  -  -  -  -  - -  -  7,862  7,925  27,594  109,570  35,456  117,495  (35,456)  (117,495) -  - 

 รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ                            955,400  1,018,399 

                              

กาํไรตามส่วนงานก่อน                                

หกัภาษีที$รายงาน        202,718  33,749         2,736  5,273    205,454  39,022 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562 
 
 พนับาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิAนสุดวนัที( 30 กันยายน 

 ประเทศไทย ต่างประเทศ       

ในประเทศ  ต่างประเทศ   ประเทศญี(ปุ่น  ประเทศจนี    ตดัรายการบัญชี   

อสังหาริมทรัพย์  ผลิตและจาํหน่ายสินค้า
ประเภทโครงเหล็ก  

ผลิตและจาํหน่าย
พร้อมตดิตัAงโครงเหล็ก  

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 -  71,613  391,963  81,101  69,332  -  1,730,656  2,418,542  2,191,951  2,571,256 45,232  11,045  73,450  67,644  118,682  78,689  -  - 2,310,633  2,649,945 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  -  -  -  -  - - -  31,988  45,908  214,870  200,709  246,858  246,617 (246,858)  (246,617) -  - 

 รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ                            2,310,633  2,649,945 
                             

กาํไรตามส่วนงานก่อน                                
หกัภาษีที$รายงาน        389,058  319,654         10,404  (16,288)    399,462  303,366 

                                   
สินทรัพยต์ามส่วนงาน                                

ที$รายงาน        4,405,993  3,628,898     180,521 270,359    4,586,514 3,899,257 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562 
 

25. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
เนื$องจากเป็นกิจการที$ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื$อนไขและขอ้กาํหนด

ตามที$ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
รายไดที้$ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที$ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนและ

เกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี%  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 กิจการที$ไดรั้บการส่งเสริม  กิจการที$ไม่ไดรั้บการส่งเสริม  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที$30 กนัยายน            
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศ 9,027  21,390  95,230  59,077  104,257  80,467 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 648,371  451,015  172,301  416,067  820,672  867,082 
 รวมรายได ้ 657,398  472,405  267,531  475,144  924,929  947,549 
            
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$30 กนัยายน            
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศ 19,032  21,389  442,263  59,712  461,295  81,101 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ส่งออก 1,081,478  1,322,763  649,178  1,095,779  1,730,656  2,418,542 
 รวมรายได ้ 1,100,510  1,344,152  1,091,441  1,155,491  2,191,951  2,499,643 
 

26. งบการเงินในสกุลเงินที(ใช้ในการดําเนินงาน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2562 และวนัที$ 31 ธันวาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที$ 30 กนัยายน 2562 และ 2561 แสดงในสกุลเงินเยนญี$ปุ่น 
ซึ$ งเป็นสกุลเงินที$ใชใ้นการดาํเนินงาน เนื$องจากรายการหลกัในการซื%อขายสินคา้ของบริษทัเป็นสกุลเงินเยน
ญี$ปุ่น โดยแสดงรายการดงันี%  
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวยีน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,178,096  3,085,486  585,457  2,489,033 
ลูกหนี%การคา้และลูกหนี% อื$น 3,874,589  2,654,855  4,032,096  1,909,095 
สินคา้คงเหลือ 5,723,388  3,853,232  5,455,646  3,570,037 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 10,776,073  9,593,573  10,073,199  7,968,165 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 
 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั -  -  1,585,000  1,000,000 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 293,581  240,138  293,581  240,138 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  952,454  952,454 
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,703,904  4,693,064  2,809,629  2,825,692 
ค่าความนิยม 74,523  74,523  -  - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (สิทธิการเช่าที$ดิน) 501,131  502,848  -  - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,806  22,084  20,016  13,661 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,764  27,279  16,764  27,279 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื$น 2,001  2,000  28  28 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,627,710  5,561,936  5,677,472  5,059,252 
รวมสินทรัพย์ 16,403,783  15,155,509 15,750,671  13,027,417 
     
หนีAสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี% สินหมุนเวยีน        
  เงินกูย้มืระยะสั%นจากสถาบนัการเงิน 83,378  541,636  -  - 
  เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี% อื$น 4,827,509  3,610,556  4,422,919  2,092,049 
 หนี% สินสญัญาเช่าการเงินชาํระภายใน 1 ปี 3,626  3,494  1,957  - 
  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,020  505  8,820  325 
  รวมหนี% สินหมุนเวยีน 4,923,533  4,156,191  4,433,696  2,092,374 
หนี% สินไม่หมุนเวยีน        
 หนี% สินสญัญาเช่าการเงิน 8,204  596  7,357  - 
 หนี% สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 153,329  155,938  -  - 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 81,408  63,511  81,408  63,511 
 ประมาณการหนี% สินจากการรับประกนัสินคา้ 258,690  413,110  255,545  409,966 
 ประมาณการหนี% สินอื$น -  2,795  -  2,795 
  รวมหนี% สินไม่หมุนเวยีน 501,631  635,950  344,310  476,272 
รวมหนี% สิน 5,425,164  4,792,141  4,778,006  2,568,646 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562 
 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 
 พนัเยน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31  ณ วนัที$ 30  ณ วนัที$ 31 
 กนัยายน 2562  ธนัวาคม 2561  กนัยายน 2562  ธนัวาคม 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 9,044,310  8,515,964  9,582,156  9,068,262 
องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถื้อหุน้ 385,237  325,091  -  - 
รวมส่วนของบริษทั 11,745,411  11,156,919  11,948,888  11,434,994 
หุน้ทุนสามญัซื%อคืน (976,223)  (976,223)  (976,223)  (976,223) 
ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 209,431  182,672  -  - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 10,978,619  10,363,368  10,972,665  10,458,771 
รวมหนีAสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,403,783  15,155,509  15,750,671  13,027,417 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 42 - 

 

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

วนัที( 30 กนัยายน 2562 
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด 
 วนัที$ 30 กนัยายน  วนัที$ 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 

รายได ้        
 รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,324,830  3,373,265  3,232,175  3,203,992 
 รายไดอื้$น 57,705  14,211  67,978  10,833 
  รวมรายได ้ 3,382,535  3,387,476  3,300,153  3,214,825 
ค่าใชจ่้าย   
 ตน้ทุนขายและบริการ 2,042,940  2,624,510  2,036,222  2,566,852 
      ค่าใชจ่้ายในการขาย 358,386  333,079  358,386  331,376 
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 196,513  209,093  141,773  138,790 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี$ยน 37,976  42,232  34,855  56,547 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 24,753  29,867  21,138  21,109 
 ตน้ทุนทางการเงิน 2,586  7,776  1,238  1,670 
  รวมค่าใชจ่้าย 2,663,154  3,246,557  2,593,612  3,116,344 
กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 719,381  140,919  706,541  98,481 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (15,322)  43,244  (17,798)  40,394 
กาํไรสาํหรับงวด 704,059  184,163  688,743  138,875 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื$น        
รายการที$อาจถูกจดัประเภทใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน 
       

ผลต่างของอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 14,993  1,508  -  - 
รายการที$จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั        
 เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน -  -  -  - 
กาํไรเบ็ดเสร็จอื$นสาํหรับงวด - สุทธิภาษี 14,993  1,508  -  - 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 719,052  185,671  688,743  138,875 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 43 - 

 

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

วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด 

 วนัที$ 30 กนัยายน  วนัที$ 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)        

 ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 703,169  180,241  688,743  138,875 

 ส่วนที$เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 890  3,922  -  - 

กาํไรสาํหรับงวด 704,059  184,163  688,743  138,875 

การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม        

 ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 718,162  181,749  688,743  138,875 

 ส่วนที$เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 890  3,922  -  - 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 719,052  185,671  688,743  138,875 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        

กาํไรต่อหุน้ขั%นพื%นฐาน (เยน) 1.47  0.40  1.45  0.31 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ% าหนกั (พนัหุน้) 477,000  450,576  477,000  450,576 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562   
 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด 
 วนัที$ 30 กนัยายน  วนัที$ 30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561 

รายได ้        
 รายไดจ้ากการขายและบริการ 8,054,958  8,960,546  7,641,535  8,519,247 
 รายไดอื้$น 128,128  101,774  136,816  91,739 
 กาํไรจากอตัราแลกเปลี$ยน 28,880  -  32,456  - 
  รวมรายได ้ 8,211,966  9,062,320  7,810,807  8,610,986 
ค่าใชจ่้าย   
 ตน้ทุนขายและบริการ 5,441,466  5,960,415  5,288,966  5,779,635 
      ค่าใชจ่้ายในการขาย 685,412  1,049,977  685,412  1,048,274 
      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 585,714  839,334  407,753  567,936 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี$ยน -  55,575  -  64,087 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 86,561  84,130  65,635  62,871 
 ตน้ทุนทางการเงิน 17,395  26,387  10,171  9,402 
  รวมค่าใชจ่้าย 6,816,548  8,015,818  6,457,937  7,532,205 
กาํไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 1,395,418  1,046,502  1,352,870  1,078,781 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (11,291)  (39,150)  (18,977)  (48,440) 
กาํไรสาํหรับงวด 1,384,127  1,007,352  1,333,893  1,030,341 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื$น        
รายการที$อาจถูกจดัประเภทใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน 
       

ผลต่างของอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 60,146  1,508  -  - 
รายการที$จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั        
 เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน        
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั        
 สาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 5,335  -  5,335  - 
ภาษีเงินไดที้$เกี$ยวขอ้งกบักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น (1,067)  -  (1,067)  - 
กาํไรเบ็ดเสร็จอื$นสาํหรับงวด - สุทธิภาษี 64,414  1,508  4,268  - 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 1,448,541  1,008,860  1,338,161  1,030,341 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วนัที( 30 กนัยายน 2562 
 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
 พนัเยน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด 
 วนัที$ 30 กนัยายน  วนัที$ 30 กนัยายน 

 2562  2561  2562  2561 
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)        
 ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 1,357,368  1,026,141  1,333,893  1,030,341 
 ส่วนที$เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 26,759  (18,789)  -  - 

กาํไรสาํหรับงวด 1,384,127  1,007,352  1,333,893  1,030,341 
การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม        
 ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 1,421,782  1,027,649  1,338,161  1,030,341 
 ส่วนที$เป็นของส่วนไดส่้วนเสียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 26,759  (18,789)  -  - 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 1,448,541  1,008,860  1,338,161  1,030,341 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น        
กาํไรต่อหุน้ขั%นพื%นฐาน (เยน) 2.85  2.28  2.80  2.29 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ% าหนกั (พนัหุน้) 477,000  450,192  477,000  450,192 

 
27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี% ไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมื$อวนัที$ 7 พฤศจิกายน 
2562 


