
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตลี จาํกดั (มหาชน)  

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563          
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที�  
30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี� ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  34 เรื� อง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี�ยวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว 
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซึ� งส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขต
จาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนยัสาํคญั
ทั� งหมดซึ� งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั�น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ที�สอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ� งที� เป็นเหตุให้เชื�อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทาํขึ� นตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
เรื� องอื�น 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และ 
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 ที�แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�น ซึ� งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที�  
30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 
2562 ของบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
ที�แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื�นโดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� 8 สิงหาคม 
2562 
 

 
 
 
(บณัฑิต ตั�งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8509 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม 2563 
 
 

 



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

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 636,906 473,322 430,030 193,554

ลูกหนี-การคา้และลูกหนี- อื/น 4, 5 1,116,630 878,172 1,325,531 1,083,699

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานที/ถึงกาํหนดชาํระ

     ภายในหนึ/งปี 6,400 6,755 6,400 6,755

สินคา้คงเหลือ 6 2,027,713 2,066,040 1,969,761 1,946,140          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,787,649 3,424,289 3,731,722 3,230,148

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                     -                     269,590 259,330

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 -                     -                     -                     -                     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 4 -                     -                     424,459 431,557

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 73,222 74,500 73,222 74,500

ที/ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,338,267 1,291,572 822,283 786,791

ค่าเช่าที/ดินจ่ายล่วงหนา้ -                     121,884 -                     -                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 127,313 -                     5,161                 -                     

ค่าความนิยม 21,094 20,291 -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื/น 9,937 10,093 6,061 5,932

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,674 3,501 8,845 3,501

ตน้ทุนของสญัญา 135,279 149,792 135,279 149,792

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น 593 571 35 35

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,710,379 1,672,204 1,744,935 1,711,438

รวมสินทรัพย์ 5,498,028 5,096,493 5,476,657 4,941,586

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินระหวา่งกาลนี-
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี-การคา้และเจา้หนี- อื/น 4 1,727,778 1,900,789 1,738,754 1,805,556

ส่วนของหนี- สินตามสญัญาเช่าที/ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ/งปี 2,118 914 1,941                 556

เงินกูย้มืระยะสั-นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 4 -                     -                     80,000               -                     

เงินกูย้มืระยะสั-นจากสถาบนัการเงิน 200,000             -                     200,000             -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,990 78 21,939               -                     

รวมหนี3สินหมุนเวยีน 1,951,886 1,901,781 2,042,634 1,806,112

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี- สินตามสญัญาเช่า 3,475 2,314 3,258 1,985

หนี- สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,950 37,674 -                     -                     

ประมาณการหนี- สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23,996 23,775 23,996 23,775

ประมาณการหนี- สินจากการรับประกนัสินคา้ 76,653 75,781 75,781 74,943

รวมหนี3สินไม่หมุนเวยีน 141,074 139,544 103,035 100,703

รวมหนี3สิน 2,092,960 2,041,325 2,145,669 1,906,815

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินระหวา่งกาลนี-
4



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

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 500,000 500,000 500,000 500,000

    ทุนที/ออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 500,000 500,000 500,000 500,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 140,000 140,000 140,000 140,000

ส่วนตํ/ามูลค่าหุน้ทุนซื-อคืน -153,610 -153,610 -153,610 -153,610

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

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

          สาํรองหุน้ทุนซื-อคืน 295,812 295,812 295,812 295,812

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,643,887 3,393,192 3,640,216 3,461,996

หุน้ทุนซื-อคืน -295,812 -295,812 -295,812 -295,812

องคป์ระกอบอื/นของส่วนของผูถื้อหุน้ -865,276 -941,006 -845,618 -963,615

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,315,001 2,988,576 3,330,988 3,034,771

ส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุม 90,067               66,592 -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,405,068 3,055,168 3,330,988 3,034,771

รวมหนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,498,028 5,096,493 5,476,657 4,941,586

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินระหวา่งกาลนี-
5



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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 9 1,132,834          925,115             1,103,724          852,144             

กาํไรจากอตัราแลกเปลี$ยนสุทธิ 9,894                 3,322                 10,751               4,734                 

รายไดอื้$น 10,034               14,403               8,720                 14,945               

รวมรายได้ 1,152,762          942,840             1,123,195          871,823             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 727,944             678,280             718,411             624,890             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 99,035               73,084               99,035               73,084               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 81,982               68,499               67,904               53,624               

ตน้ทุนทางการเงิน 4,521                 2,242                 5,011                 1,669                 

รวมค่าใช้จ่าย 913,482             822,105             890,361             753,267             

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 239,280             120,735             232,834             118,556             

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,199                 927                    8,771                 1,669                 

กาํไรสําหรับงวด 231,081             119,808             224,063             116,887             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื5น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (180,048)            (15,639)              (178,045)            (23,148)              

รวมรายการที5อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (180,048)            (15,639)              (178,045)            (23,148)              

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที$กาํหนดไว้ -                     1,542                 -                     1,542                 

ภาษีเงินไดข้องรายการที$จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั -                     (308)                   -                     (308)                   

รวมรายการที5จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                     1,234                 -                     1,234                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื5นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (180,048)            (14,405)              (178,045)            (21,914)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 51,033               105,403             46,018               94,973               

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ<นสุดวนัที$ สาํหรับงวดสามเดือนสิ<นสุดวนัที$

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินระหวา่งกาลนี<
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 225,493             118,422             224,063             116,887             

    ส่วนที$เป็นของส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 5,588                 1,386                 -                     -                     
กาํไรสําหรับงวด 231,081             119,808             224,063             116,887             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 50,160               104,017             46,018               94,973               

    ส่วนที$เป็นของส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 873                    1,386                 -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 51,033               105,403             46,018               94,973               

กาํไรต่อหุ้นขั=นพื=นฐาน (บาท) 0.47                   0.25                   0.47                   0.25                   

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ<นสุดวนัที$ สาํหรับงวดสามเดือนสิ<นสุดวนัที$

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินระหวา่งกาลนี<
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 9 2,157,741          1,359,209          2,094,189          1,267,022          

กาํไรจากอตัราแลกเปลี$ยนสุทธิ -                     19,199               -                     17,637               

รายไดอื้$น 16,943               20,237               16,679               21,477               

รวมรายได้ 2,174,684          1,398,645          2,110,868          1,306,136          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 1,357,374          976,828             1,403,287          934,663             

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 166,924             93,981               166,924             93,981               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 141,049             129,573             106,883             89,206               

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี$ยนสุทธิ 17,787               -                     17,867               -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 6,310 4,255                 6,775                 2,567                 

รวมค่าใช้จ่าย 1,689,444          1,204,637          1,701,736          1,120,417          

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 485,240 194,008 409,132 185,719

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20,280 (1,141)                21,456               355                    

กาํไรสําหรับงวด 464,960             195,149             387,676             185,364             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื5น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี$ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 75,730               (68,149)              117,997             (82,955)              

รวมรายการที5อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 75,730               (68,149)              117,997             (82,955)              

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที$กาํหนดไว้ -                     1,542                 -                     1,542                 

ภาษีเงินไดข้องรายการที$จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั -                     (308)                   -                     (308)                   

รวมรายการที5จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                     1,234                 -                     1,234                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื5นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 75,730               (66,915)              117,997             (81,721)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 540,690             128,234             505,673             103,643             

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ<นสุดวนัที$ สาํหรับงวดหกเดือนสิ<นสุดวนัที$

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินระหวา่งกาลนี<
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 441,485             187,519             387,676             185,364             

    ส่วนที$เป็นของส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 23,475               7,630                 -                     -                     

กาํไรสําหรับงวด 464,960             195,149             387,676             185,364             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนที$เป็นของบริษทัใหญ่ 517,215             120,604             505,673             103,643             

    ส่วนที$เป็นของส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 23,475               7,630                 -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 540,690             128,234             505,673             103,643             

กาํไรต่อหุ้นขั=นพื=นฐาน (บาท) 0.93                   0.39                   0.81                   0.39                   

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ<นสุดวนัที$ สาํหรับงวดสามเดือนสิ<นสุดวนัที$

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินระหวา่งกาลนี<
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่าง

ของอตัรา ผลต่างจากการ รวมองค์ รวม

แลกเปลี�ยน เปลี�ยนแปลง ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ สัดส่วน อื�นของ ผูถ้ือหุน้ ที�ไม่มี รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แปลงค่า การถือหุน้ ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ซื(อคืน กฎหมาย ซื(อคืน จดัสรร ซื(อคืน งบการเงิน บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2562 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,141,151 -295,812 -748,510 -15,250 -763,760 2,913,781 55,657         2,969,438

รายการกบัผู้ถือหุ้นที"บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -              -              -              -              -              (238,487)      -              -              -              -              (238,487)      -              -238,487

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -              -              -              -              (238,487)      -              -              -              -              (238,487)      -              (238,487)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที"บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              -              -              -              (238,487)      -              -              -              -              (238,487)      -              (238,487)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -              -              -              -              -              187,519       -              -              -              -              187,519       7,630           195,149

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -              -              -              -              -              1,234           -              (68,149)       -              (68,149.00)   (66,915)       -              -66,915

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -              -              -              -              188,753       -              (68,149)       -              (68,149)       120,604       7,630           128,234       

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 30 มถิุนายน 2562 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,091,417 -295,812 -816,659 -15,250 -831,909 2,795,898 63,287 2,859,185

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี(
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่าง

ของอตัรา ผลต่างจากการ รวมองค์ รวม

แลกเปลี�ยน เปลี�ยนแปลง ประกอบ ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง จากการ สัดส่วน อื�นของ ผูถ้ือหุน้ ที�ไม่มี รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แปลงค่า การถือหุน้ ส่วนของ ของ อาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ซื(อคืน กฎหมาย ซื(อคืน จดัสรร ซื(อคืน งบการเงิน บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2563 ตามที"รายงานในงวดก่อน 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,393,192 -295,812 -925,756 -15,250 (941,006)      2,988,576    66,592         3,055,168

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 500,000       140,000       (153,610)      50,000         295,812       3,393,192    (295,812)      (925,756)      (15,250)       (941,006)      2,988,576    66,592         3,055,168    

รายการกบัผู้ถือหุ้นที"บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -              -              -              -              -              (190,790)      -              -              -              -              (190,790)      -              (190,790)      

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -              -              -              -              -              (190,790)      -              -              -              -              (190,790)      -              (190,790)      

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที"บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -              -              -              -              -              (190,790)      -              -              -              -              (190,790)      -              (190,790)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -              -              -              -              -              441,485       -              -              -              -              441,485 23,475 464,960       

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -              -              -              -              -              -              -              75,730         -              75,730         75,730.00    -              75,730         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -              -              -              -              441,485       -              75,730         -              75,730         517,215       23,475         540,690       

ยอดคงเหลือ ณ วันที" 30 มถิุนายน 2563 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,643,887 -295,812 -850,026 -15,250 -865,276 3,315,001 90,067 3,405,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี(
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง ผลต่างของอตัรา รวมองคป์ระกอบ รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แลกเปลี�ยนจากการ อื�นของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ซื'อคืน กฎหมาย ซื'อคืน จดัสรร ซื'อคืน แปลงค่างบการเงิน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที"บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -               -               -               -               -               (238,487)      -                -                       -                     -238,487

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -               -               -               -               (238,487)      -                -                       -                     (238,487)         

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที"บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -               -               -               -               (238,487)      -                -                       -                     (238,487)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -               -               -               -               -               185,364       -                -                       -                     185,364

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น -               -               -               -               -               1,234           -                (82,955)                (82,955)              -81,721

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               186,598       -                (82,955)                (82,955)              103,643          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 30 มถิุนายน 2562 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,166,111 -295,812 -832,414 -832,414 2,870,087

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี'
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนตํ�ามูลค่า ทุนสาํรอง สาํรอง ผลต่างของอตัรา รวมองคป์ระกอบ รวม

ที�ออกและ ส่วนเกิน หุน้ทุน ตาม หุน้ทุน ยงัไม่ได้ หุน้ทุน แลกเปลี�ยนจากการ อื�นของส่วน ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ซื'อคืน กฎหมาย ซื'อคืน จดัสรร ซื'อคืน แปลงค่างบการเงิน ของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 ตามที"รายงานในงวดก่อน 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,461,996 (295,812)       (963,615)              (963,615)            3,034,771

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -               -               -               -               -               (18,666)        -                -                       -                     -18,666

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 500,000       140,000       (153,610)      50,000         295,812       3,443,330    (295,812)       (963,615)              (963,615)            3,016,105       

รายการกบัผู้ถือหุ้นที"บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 10 -               -               -               -               -               (190,790)      -                -                       -                     -190,790

    รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -               -               -               -               (190,790)      -                -                       -                     (190,790)         

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที"บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -               -               -               -               (190,790)      -                -                       -                     (190,790)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -               -               -               -               -               387,676       -                -                       -                     387,676          

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -               -               -               -               -               -               -                117,997               117,997             117,997          

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -               -               -               -               387,676       -                117,997               117,997             505,673          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 30 มถิุนายน 2563 500,000 140,000 -153,610 50,000 295,812 3,640,216 -295,812 -845,618 -845,618 3,330,988

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี'
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 464,960           195,149           387,676           185,364           
ปรับรายการที
กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20,280             (1,141)             21,456             355                 
ตน้ทุนทางการเงิน 6,310              4,255              6,775              2,567              
ค่าเสื,อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 65,141             66,629             44,985             46,306             
ประมาณการหนี4 สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,229              5,486              1,229              5,486              
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั,วคราว -                  (809)                -                  (809)                
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยนที,ยงัไม่เกิดขึ4น 1,150              24,409             1,150              30,453             
(กลบัรายการ) ประมาณการหนี4 สินจากการรับประกนัสินคา้ 3,271              (45,672)           3,238              (45,672)           
กลบัรายการประมาณการหนี4 สินจากคดีความ -                  (830)                -                  (830)                
หนี4 สูญและหนี4สงสยัจะสูญ 7,480              -                  7,480              -                  
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 29                   (3,116)             (122)                (3,796)             
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ -                  (22,576)           -                  (22,576)           
ดอกเบี4ยรับ (1,339)             (4,857)             (4,080)             (4,405)             

568,511           216,927           469,787           192,443           
การเปลี
ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดาํเนินงาน

ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4 อื,น -240,657 (407,831)         (240,693)         (337,923)         
สินคา้คงเหลือ 38,327 (217,938)         (23,621)           (263,133)         
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา 14,514 -                  14,514             -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น -                  14                   -                  -                  
เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4 อื,น -175,119 380,797           (68,910)           394,132           
ผลต่างของอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 25,434 (68,219)           59,863             (74,287)           
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 231,010           (96,250)           210,940           (88,768)           
จ่ายประมาณการหนี4 สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน -1,008 -                  (1,008)             -                  
จ่ายประมาณการหนี4 สินจากการรับประกนัสินคา้ -2,399 -                  (2,399)             -                  
ภาษีเงินไดจ่้ายออก -4,911 (6,848)             (4,833)             (6,794)             
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 222,692           (103,098)         202,700           (95,562)           

สาํหรับงวดหกเดือนสิ4นสุดวนัที, สาํหรับงวดหกเดือนสิ4นสุดวนัที,
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื,อซื4อเงินลงทุนชั,วคราว -                  (20,000)           -                  (20,000)           
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนัเพิ,มขึ4น -                  -                  -                  (144,832)         
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน (เพิ,มขึ4น) ลดลง 1,633 (12,400)           1,633              (12,400)           
เงินสดจ่ายเพื,อซื4อที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ (64,328)           (74,011)           (50,731)           (36,767)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 686 3,829              686                 3,811              
เงินสดจ่ายเพื,อซื4อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -482 (3,617)             (391)                (1,096)             
รับดอกเบี4ย 1,079 1,745              483                 1,462              
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (61,412)           (104,454)         (48,320)           (209,822)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั4นจากสถาบนัการเงิน -                  (124,645)         -                  -                  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั4นจากสถาบนัการเงิน 200,000           -                  200,000           -                  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั4นจากกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั -                  -                  80,000             -                  
เงินสดชาํระคืนหนี4 สินตามสญัญาเช่า (1,365)             (628)                (1,108)             (112)                
จ่ายเงินปันผล (190,790)         (238,488)         (190,790)         (238,488)         
จ่ายดอกเบี4ย -4,560 (4,216)             (5,025)             (2,372)             
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน 3,285              (367,977)         83,077             (240,972)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ4น (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี,ยน 164,565           (575,529)         237,457           (546,356)         
ผลกระทบของอตัราแลกเปลี,ยนที,มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (981)                22,813             (981)                808                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ5มขึ8น (ลดลง) สุทธิ 163,584           (552,716)         236,476           (545,548)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 473,322 892,369           193,554           719,866           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 636,906           339,653           430,030           174,318           

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

ซื4อสินทรัพยถ์าวรตามสญัญาเช่าการเงิน -                  1,445              -                  1,445              

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสิ4นสุดวนัที, สาํหรับงวดหกเดือนสิ4นสุดวนัที,
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี4
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บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตลี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัวไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
5 ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อืน 
6 สินคา้คงเหลือ 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
10 เงินปันผล 
11 เครืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
14 งบการเงินในสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน 
15 การจดัประเภทรายการใหม่ 

  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี/  
 

งบการเงินระหวา่งกาลนี/ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 13 สิงหาคม 2563  
 

1 ข้อมูลทั&วไป  
 

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลทีจดัตั/งขึ/นในประเทศไทยเมือปี 2535 และจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีทีอยูที่ไดจ้ดทะเบียนตั/งอยู่ที เลขที 70 หมู่ที 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเอ็นวิดีอาร์ จาํกัด  
(ถือหุ้นร้อยละ 7.96) ซึ งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและนางดรณ์  เทียนถาวรวงษ์ (ถือหุ้นร้อยละ 6.60) ซึ งเป็น
บุคคลสญัชาติไทย 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหล็กสําหรับ 
งานก่อสร้างอาคาร 
 

รายละเอียดของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7  
และ 8 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนี/นาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  34 เรื อง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหวา่งกาลนี/ มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั/งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลที
เกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ซํ/ าซ้อนกับขอ้มูลทีได้เคยนําเสนอรายงานไปแลว้ ดังนั/น 
การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนี/ จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ/นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
2562 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เป็นครั/ งแรกซึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 3 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบาย 
การบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึ งผลทีเกิดขึ/นจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทั/ งนี/  นโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณและ
แหล่งขอ้มูลสาํคญัทีใชใ้นการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนั/นไม่แตกต่างจากทีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปี
สิ/นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลสําคญัใหม่ทีใช้ในการประมาณการจากการ 
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามทีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ค) สกลุเงินที)ใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   
 

 รายการทีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ทีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (“สกุลทีใช้ในการดาํเนินงาน”) งบการเงินระหว่างกาลนี/ แสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาท 
ซึงต่างจากสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ สกลุเงินเยนญีปุ่น ซึงการนาํเสนองบการเงินเป็นหน่วยเงินตราสกุล
เงินบาทเพือให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย ขอ้มูลทางการเงินทั/งหมดทีแสดงดว้ยสกุลเงินบาท 
ในหมายเหตุประกอบงบการเ งินได้มีการปัดเศษเพือให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว ้นที ระบุไว้เ ป็นอย่างอืน  
งบการเงินระหวา่งกาลแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเยนญีปุ่นซึ งเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุขอ้ 14 

 

3 การเปลี&ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
 

ตั/งแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและ 
TFRS 16 เป็นครั/ งแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันี/  

 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 กาํไรสะสม -  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
กาํไรสะสม -  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - ตามทีรายงานในงวดก่อน  3,393,192 3,461,996 
เพิ)มขึ.น (ลดลง) เนื)องจาก    
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครืองมือทางการเงิน    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ก(2) - (23,332) 
ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง  - 4,666 

รวมผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี  - (18,666) 

ณ วนัที& 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  3,393,192 3,443,330 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ดงันั/น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลทีนาํเสนอในปี 2562  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินนี/ ให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หนี/ สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ
การบัญชีป้องกนัความเสียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือ 
ทางการเงิน มีดงันี/   

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี/ สินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (“FVOCI”) และมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน (“FVTPL”) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย ์
ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั/น ทั/ งนี/  TFRS 9 ยกเลิก 
การจดัประเภทตราสารหนี/ ทีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผือขาย หลกัทรัพยเ์พือคา้ และเงินลงทุนทัวไป 
ตามทีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบี/ ยรับและ
ดอกเบี/ ยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบี/ ยทีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบี/ ยรับและดอกเบี/ ยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบี/ ยตาม
สญัญา  

 
ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือใชสิ้ทธิ
ในอนุพนัธ์ดงักล่าว  

 
(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยที์เกิดจากสญัญา  

 
TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ/นตลอดอายุของเครืองมือทางการเงิน 
ในขณะที  เดิมกลุ่มบริษัทประมาณการค่าเผือหนี/ สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี/  และ 
การคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนี/ ในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า 
การเปลียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั/นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ/นอย่างไร  
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ/ าหนกั ทั/งนี/  การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงิน 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

20 

 

ทีวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยที์เกิดจากสญัญาและเงินลงทุนในตราสารหนี/ ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ลูกหนี/ตามสญัญาเช่า ซึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยคา่ตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ส่งผลใหมี้ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เพิมขึ/น ดงันี/  
 

 

 
งบการเงนิรวม  

 งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ  

 (พันบาท) 

ค่าเผื&อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2562   
ค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ - ลูกหนี/การคา้ 95,455 - 
ค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ - ลูกหนี/ อืน 41,869 - 
  137,324 - 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที)รับรู้เพิ)มเติม ณ วนัที) 1 มกราคม 2563 สาํหรับ   
- ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวกบักิจการที    

   เกียวขอ้งกนั - 
 

23,332 
ค่าเผื&อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที& 1 มกราคม 2563 137,324 23,332 

 

กลุ่มบริษัทเลือกทีจะรับรู้การเพิมขึ/ นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัที      
1 มกราคม 2563 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั/งแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครั/ งแรกกบัสัญญาทีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดย 
รับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ทีไดรั้บทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่า
ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่า
หรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนทีไม่เป็นการเช่ากลุ่มบริษทั 
จะปันส่วนสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี/ สินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว
เปลียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบี/ยจ่ายของหนี/ สินตามสญัญาเช่า  
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ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี/   

 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี/ สินตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาเช่าทีอายสุญัญาเช่าสิ/นสุดภายใน 12 เดือน   
- ใชข้อ้เท็จจริงทีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุญัญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสญัญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 

ผลกระทบจากการถอืปฏิบตัิตาม TFRS 16  งบการเงนิรวม   

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึ/น 130,447 6,131 
ทีดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง (2,998) (2,367) 
ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ลดลง (121,884) - 
หนี/ สินตามสญัญาเช่าเพิมขึ/น 5,565 3,764 

 

การวดัมูลค่าหนี1สินตามสัญญาเช่า  งบการเงนิรวม  

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยไว ้ณ วนัที  
   31 ธนัวาคม 2562 5,595 3,875 
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบี/ยเงินกูย้มืส่วนเพิม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 5,565 3,764 
หนี/ สินตามสญัญาเช่าการเงินทีรับรู้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 3,228 2,541 

หนี%สินตามสัญญาเช่าที&รับรู้ ณ วนัที& 1 มกราคม 2563 8,793 6,305 

อตัราดอกเบี/ยเงินกูย้มืส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนํ/ าหนกั (ร้อยละต่อปี)  1.5 1.8 

 
 
 
 
 
 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิการที&เกี&ยวข้องกนั 
 

ความสมัพนัธ์ทีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8  
 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ/นสุดวนัที 30 มิถุนายน สรุปไดด้งันี/     
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ดอกเบี/ยรับ - - 1,620 1,525 
ตน้ทุนค่าบริการ - - 148,499 74,499 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค  - - 4,300 - 
ดอกเบี/ยจ่าย - - 520 - 
     
ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั/น 18,852 10,194 18,790 6,311 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 19 (134) 19 (134) 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 18,871 10,060 18,809 6,177 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
ดอกเบี/ยรับ - - 3,187 2,946 
ตน้ทุนค่าบริการ - - 438,663 211,402 
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค  - - 8,438 - 
ดอกเบี/ยจ่าย - - 520 - 
     
ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั/น 27,245 17,642 25,263 12,669 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 243 114 243 114 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 27,488 17,756 25,506 12,783 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี/  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหนี1การค้าและลูกหนี1อื�น 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - - 231,845 291,138 

รวม - - 231,845 291,138 

 

 อตัราดอกเบี%ย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม  
ณ วนัที  

30 มิถุนายน  
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม      
  

ผลต่างจากการ  
ณ วนัที  

30 มิถุนายน 
เงินให้กู้ยืม 2562   2563  2562  เพิมขึ/น  ลดลง  แปลงค่าเงิน   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.83  1.83  431,557  -  -  17,074  448,631 
หัก  ค่าเผือผลขาดทุน 
   จากการดอ้ยค่า 

     
- 

  
(23,332) 

  
- 

  
(840) 

  
(24,172) 

สุทธิ     431,557       424,459 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหนี1การค้าและเจ้าหนี1อื�น 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - - 105,726  45,896 

รวม - - 105,726  45,896 
 

 อตัราดอกเบี%ย  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัที  

30 มิถุนายน  
ณ วนัที  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัที  

30 มิถุนายน 

เงินกู้ยืม 2562   2563  2562  เพิมขึ/น  ลดลง   2563 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  2.00  -  80,000  -  80,000 

รวม     -      80,000 

 

 

สัญญาที�สําคญักบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 
สัญญาบริการ 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาใชบ้ริการจา้งผลิตชิ/นงานกบับริษทั M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. เพือรับบริการแปรรูปโครงสร้าง
เหล็กตามแบบงานและขนส่งชิ/นงานตามกาํหนดการทีบริษทักาํหนดภายใตเ้งือนไขสัญญา บริษทัตอ้งชาํระเงินล่วงหน้า
ให้กบับริษทั M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ในการจดัหาเหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณทีใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต
และแปรรูปตามมาตรฐานทีบริษทักาํหนดและระบุในสญัญา 
 
สัญญาการฝึกอบรมทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาการฝึกอบรมทางเทคนิคกบับริษทั M.C.S - Japan Co., Ltd. เพือรับบริการการฝึกอบรมทางดา้นเทคนิค
และความชาํนาญโดยมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต บริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าบริการตามที 
ตกลงกนัในสญัญา  สญัญามีกาํหนดระยะเวลาภายในหนึงปีต่อสญัญาโดยอตัโนมติัจนกวา่ฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะบอกยกเลิก 
 

5 ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อื&น 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหนี1การค้า หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

กิจการอืน  870,406 697,089 793,589 578,993 

รวม  870,406 697,089 793,589 578,993 

หัก  ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ 
ค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ 

 
(96,637)    (95,455) -   - 

สุทธิ  773,769 601,634 793,589 578,993 

      

ลูกหนี1อื�น      



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 4     
ค่าสินคา้และบริการจ่ายล่วงหนา้   - - 200,578 278,476 
อืน ๆ   - - 31,267 12,662 
  - - 231,845 291,138 
      
  2563 2562 2563 2562 

  (พันบาท) 

กจิการอื�น      
ลูกหนี/ เงินประกนัผลงาน  263,410 119,504 263,410 119,504 
รายไดค้า้งรับ  21,374 82,006 21,374 82,006 
ค่าสินคา้และบริการจ่ายล่วงหนา้  33,645 23,121 - - 
ลูกหนี/กรมสรรพากร  2,046 759 2,046 759 
อืน ๆ  63,995 93,017 20,747 11,299 

  384,410 318,407  307,577 213,568 
หัก  ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ 

ค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ 
 

(39,157) (41,869) 
 

(7,480) - 
สุทธิ  345,313 276,538 300,097 213,568 

รวม  345,313 276,538 531,942 504,706 

ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อื&น - สุทธิ  1,119,082 878,172 1,325,531 1,083,699 

 

6 สินค้าคงเหลือ 
  

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

สินคา้ระหวา่งผลิต  630,010 522,156 615,857 492,611 
วตัถุดิบ  1,174,721 1,263,464 1,159,457 1,229,746 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน  115,181 141,444 93,199 90,911 
สินคา้ระหวา่งทาง  108,855 140,190 108,855 140,190 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
   รอการขาย 

 
6,553 6,304 - - 

รวม  2,035,320 2,073,558  1,977,368 1,953,458 
หัก  ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  (7,607) (7,318)  (7,607) (7,318) 

สุทธิ  2,027,713 2,066,240 1,969,761 1,946,140 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถิุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

  งบการเงนิรวม  
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดหกเดือนสิ/นสุดวนัที 
  30 มิถุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มิถุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มิถุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มิถุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มิถุนายน

2563  
30 มิถุนายน

2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั ออกแบบ 25 25  12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน  849  817 -  -  -  - 

รวม          849  817 -  -  -  - 
                    

 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้  
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า  
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  30 มิถุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มิถุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มิถุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มิถุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
30 มิถุนายน

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                

บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั ออกแบบ 25 25  12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน  849  817 (849)  (817)  -  - 

รวม          849  817 (849)  (817)  -  - 
                    



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถิุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

 

 

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ลกัษณะ 
ธุรกิจ 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  

 
ทุนชาํระแลว้  

 
ราคาทุน  

 

การดอ้ยค่า  
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  30 

มิถุนายน 
 31 

 ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

 ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

 ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

 ธนัวาคม 
  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง           

บริษทั ทานากะ  
   เวลดิ/ง เซ็นเตอร์      
   จาํกดั 

รับฝึกอบรมช่าง   
   เชือมและ    
   อสงัหาริมทรัพย ์

 
 

99.92 

 
 

99.92 

 
 

99 ลา้นบาท 

 
 

99 ลา้นบาท 

 
 

91,020 

        
 

87,556 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

91,020 

 
 

87,556 
M.C.S. - Japan   
   Co.,Ltd 

ออกแบบและผลิต 
   โครงสร้างเหล็ก 

 
98.00 

 
98.00 

 
50 ลา้นเยน 

 
50 ลา้นเยน 

 
13,869 

 
13,341 

 
- 

 
- 

 
13,869 

 
13,341 

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

ผลิตและจาํหน่าย 
   สินคา้ประเภท 
   โครงสร้างเหล็ก 

 
 

74.00 

 
 

74.00 

 
 

64 ลา้นหยวน 

 
 

64 ลา้นหยวน 

 
 

179,121 

 
 

172,304 

 
 

(14,420) 

 
 

(13,871) 

 
 

164,701 

 
 

158,433 

รวม      284,010 273,201 (14,420) (13,871) 269,590 259,330 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงานธุรกิจ
ทีสําคญันี/ ผลิตสินคา้และให้บริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกล
ยทุธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของ 
แต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุป
มีดงันี/  

 
 ส่วนงาน 1 ประเทศไทย 
 ส่วนงาน 2 ประเทศจีน 
 ส่วนงาน 3 ประเทศญีปุ่น 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี/  ผลการดําเนินงานวดัโดยใช้กําไร 
จากการดาํเนินงาน.ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษัท ผู ้บริหารเชือว่าการใช้กําไรจากการดําเนินงานในการวัดผลการดําเนินงานนั/ นเป็นข้อมูลที เหมาะสม 
ในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถิุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม 

ส่วนงานประเทศไทย  ส่วนงานประเทศจีน  ส่วนงานประเทศญีปุ่น  ตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั  รวม 
สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,103,724  856,120  1,378  49,031  27,732  19,964  -  -  1,132,834  925,115 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  135,122  51,536  18,790  22,963  (153,912)  (74,499)  -  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,103,724  856,120  136,500  100,567  46,522  42,927  (153,912)  (74,499)  1,132,834  925,115 

                    

การจําแนกรายได้                    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                    
ประเทศไทย 41,157  279,776  135,122  51,536  18,790  22,963  (153,912)  (74,499) 41,157  279,776 
ประเทศจีน -  -  1,378  49,031  -         -  -  - 1,378  49,031 
ประเทศญีปุ่น 1,062,567  576,344  -  -  27,732  19,964  -  -  1,090,299  596,308 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,103,724  856,120  136,500  100,567  46,522  42,927  (153,912)  (74,499)  1,132,834  925,115 
                    

ประเภทสินค้าและบริการหลัก                    
ผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหล็ก 966,976  852,144  136,500  100,567  46,522  42,927  (153,912)  (74,499)  996,086  921,139 
ผลิตพร้อมติดตั/งโครงเหล็ก 41,157  -  -  - -  - -  - 41,157  - 
อสังหาริมทรัพย ์ -  3,976  -  - -  - -  - -  3,976 
รายไดจ้ากการให้บริการ 95,591 -  -  - -  - -  - 95,591  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,103,724  856,120  136,500  100,567  46,522  42,927 (153,912)  (74,499)  1,132,834  925,115 
                    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหนึง 1,062,57  856,120  136,500  100,567  46,522  42,927 (153,912)  (74,499)  1,091,677  925,115 
ตลอดช่วงเวลาหนึง 41,157  -  -  -  -  -  -  - 41,157  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,103,724  856,120  136,500  100,567  46,522  42,927 (153,912)  (74,499)  1,132,834  925,115 
                    

กาํไรตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได ้                 239,281  120,735 
 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถิุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวม 

ส่วนงานประเทศไทย  ส่วนงานประเทศจีน  ส่วนงานประเทศญีปุ่น  ตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั  รวม 
สําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                    

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,094,189  1,270,998                 8,010  61,690  55,542  26,521  -  -  2,157,741  1,359,209 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -          423,223  187,276  26,272 24,126  (449,495)  (211,402)  -  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,094,189  1,270,998         431,233  248,966  81,814 50,647  (449,495)  (211,402)  2,157,741  1,359,209 

                    

การจําแนกรายได้                    

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก                    
ประเทศไทย 127,934  361,014          423,223  187,276  26,272 24,126 (449,495)  (211,402) 127,934  361,014 
ประเทศจีน -    -                  8,010  61,690  -  - -  - 8,010   
ประเทศญีปุ่น 1,966,255  909,984                    -  -  55,542 26,521  -  - 2,021,797  998,195 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,094,189  1,270,998          431,233  248,966  81,814  50,647 (449,495)  (211,402) 2,157,741  1,359,209 
                    

ประเภทสินค้าและบริการหลัก                    
ผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหล็ก 1,787,657  1,267,022              431,233  248,966  81,814 50,647  (449,495)  (211,402) 2,157,741  1,355,233 
ผลิตพร้อมติดตั/งโครงเหล็ก 127,934    -                    -  -  -  -  -  - 127,934  - 
อสังหาริมทรัพย ์ -  3,976                    -  -  -  -  -  - -  3,976 
รายไดจ้ากการให้บริการ 178,598  -                    -  -  -  - -  - 178,598  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,094,189  1,270,998         431,233  248,966  81,814 50,647  (449,495)  (211,402) 2,157,741  1,359,209 
                    

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                    
ณ เวลาใดเวลาหนึง 1,966,255  1,270,998              431,233  248,966  81,814 50,647  (449,495)  (211,402) 2,029,807  1,359,209 
ตลอดช่วงเวลาหนึง 127,934   -                    -  - -  - -  - 127,934  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,094,189  1,270,998         431,233  248,966  81,814 50,647  (449,495)  (211,402) 2,157,741  1,359,209 
                    

กาํไรตามส่วนงานก่อนหักภาษีเงินได ้                 485,241  194,008 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับสามเดอืนสิ1นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563  2562 

  (พันบาท) 
การจาํแนกรายได้    

ส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั    
ประเทศไทย 41,157  275,800 

ประเทศจีน -  - 
ประเทศญีปุ่น 1,062,567  576,344 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,103,724  852,144 

    

ประเภทสินค้าและบริการหลกั    
ผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหลก็ 966,976  852,144 
ผลิตพร้อมติดตั/งโครงเหลก็ 41,157  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 95,591  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,103,724  852,144 

    

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้    
ณ เวลาใดเวลาหนึง 1,062,567  852,144 

ตลอดช่วงเวลาหนึง 41,157  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,103,724  852,144 

    
กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 232,834  118,556 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

33 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับหกเดอืนสิ1นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2563  2562 

  (พันบาท) 
การจาํแนกรายได้    

ส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั    
ประเทศไทย 127,934  357,038 
ประเทศจีน -  - 
ประเทศญีปุ่น 1,966,255  909,984 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,094,189  1,267,022 

    

ประเภทสินค้าและบริการหลกั    
ผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหลก็ 1,787,657  1,267,022 
ผลิตพร้อมติดตั/งโครงเหลก็ 127,934  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 178,598  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,094,189  1,267,022 

    

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้    
ณ เวลาใดเวลาหนึง 1,966,255  1,267,022 
ตลอดช่วงเวลาหนึง 127,934  - 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,094,189  1,267,022 

    
กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 409,132  185,719 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิปันผล  
 

เงินปันผลทีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงันี/  
 

 วนัทีอนุมติั 
กาํหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลประจาํปี 7 เมษายน 2563 29 เมษายน 2563 0.40  190,790 

      
ปี 2562      
เงินปันผลประจาํปี 8 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 0.50  238,487 
เงินปันผลระหวา่งกาล 8 พฤศจิกายน 2562 4 ธนัวาคม 2562 0.25  119,245 

 

11  เครื&องมือทางการเงนิ 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายตุิธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปนี/แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี/ สินทางการเงิน รวมถึงลาํดบั
ชั/นมูลค่ายติุธรรมสาํหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรม
สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี/ สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  มูลค่าตาม

บัญชี 

  

มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563    ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
สินทรัพยท์างการเงินอืน        
   สินทรัพยอ์นุพนัธ์  1,763     - 1,763 - 1,763 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิอื&น  1,763      

 
  



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เครื&องมือทางการเงนิที&วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
สญัญาซื/อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
 การกาํหนดราคาสัญญาซื.อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซื/อขายสัญญาซื/อ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีรายงาน และมูลค่าปัจจุบันคาํนวณโดย
อา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยที์มีสินเชือคุณภาพดีในสกุลเงินที
เกียวขอ้ง 

 
ความเสี�ยงด้านเครดติ 

 
ขาดทุนจากการด้อยค่า 

 
ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี/การคา้และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญาประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึ/นตลอดอาย ุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านี/ประมาณการโดยอา้งอิง
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยปัจจยัทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหนี/ และประเมิน
สภาวะเศรษฐกิจทีเกิดขึ/นในปัจจุบนัและทีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ/นในอนาคต  
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 

  
 

ลูกหนี/การคา้ 

 ค่าเผือผล
ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 

  
 

ลูกหนี/การคา้ 

 ค่าเผือผล
ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า 

  (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  680,950 - 705,922 - 
เกินกาํหนดชาํระ      
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  78,067 - 78,067 - 
   3 - 6 เดือน  8,922 - 8,922 - 
   6 - 12 เดือน  2,229 - 678 - 
   มากกวา่ 12 เดือน  100,238 96,637 - - 

รวม  870,406 96,637  793,589 - 

หัก  ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (96,637)   -  

สุทธิ  773,769  793,589  
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ลูกหนี1การค้า งบการเงนิรวม  

 งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
  (พันบาท) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 534,132  512,124 
เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 36  - 
3 - 6 เดือน 57,461  55,929 

6 - 12 เดือน 2,458  589 
มากกวา่ 12 เดือน 103,002  10,351 

รวม 697,089  578,993 
หัก ค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ  (95,455)  - 

สุทธิ 601,634  578,993 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั/งแต่ 21 วนั ถึง 60 วนั 

 

12 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที&ไม่เกี&ยวข้องกนั  
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 งบการเงนิรวม   

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ  
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

อาคารและสิงปลูกสร้างอืน 11,860  11,860 

รวม 11,860  11,860 

    

ภาระผกูพนัอื�น ๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซื/อสินคา้และวสัดุทียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,331,861  1,331,861 
หนงัสือคํ/าประกนัจากธนาคาร 652,853  652,853 

รวม 1,984,714  1,984,714 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

37 

 

 สัญญาใช้บริการขนส่งชิ.นงานโครงเหลก็ 
  

 บริษทัไดท้าํสัญญาใชบ้ริการขนส่งชิ/นงานโครงเหล็กกบั MIHAMA STEEL LOGISTICS CO., LTD เพือรับบริการ
ขนส่งทางเรือ โดยขนส่งสินค้าไปยังท่าเทียบเรือในประเทศญี ปุ่น รวมไปถึงการประสานงานต่างๆกับลูกค้า  
การให้บริการการจัดการขนถ่ายชิ/นงานและเก็บรักษาชิ/นงานจนกว่าจะส่งมอบ ตลอดจนค่าตรวจสอบและซ่อมแซม
ชิ/นงานเพิมเติมหากเกิดความผิดพลาดระหวา่งขนส่ง โดยการกาํหนดราคาขึ/นอยูก่บัปริมาณนํ/ าหนักของการใชบ้ริการ
หรือแต่ละจาํนวนโครงการ ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสญัญาและปัจจยัการตลาดอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ภายใตเ้งือนไขในสัญญา 
ทั/งนี/  หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่มีความประสงค์ทีจะต่ออายุสัญญา ตอ้งทาํหนังสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัสิ/นสุดของสญัญา 

 
 สัญญาว่าจ้างตัวแทนหางาน 
 
 เมือวนัที 1 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดท้าํสญัญาขอ้ตกลงการหางานกบับริษทั Creation Import Distribution Inc. โดยบริษทั

ดงักล่าวจะเขา้มาเป็นตวัแทนของบริษทัในการเจรจากบัลูกคา้ใหม่ให้กบับริษทั โดยสัญญาดงักล่าวมีอตัราค่าบริการตาม
เงือนไขทีระบุในสัญญา มีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี ทั/งนี/หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมิไดแ้จง้บอกเลิกล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 3 เดือน ใหถื้อวา่ขอ้กาํหนดนี/ขยายเวลาออกไป 

  

13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 
การอนุมติัเงินปันผลระหว่างกาล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที  13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลเป็นเงินสดสําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาหกเดือนปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท  
รวมเป็นเงินทั/งสิ/น 190.80 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 10 กนัยายน 2563 

 
การเสนอต่อที)ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื)อขออนุมติัการเข้าทาํรายการระหว่างกัน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้นาํเสนอต่อทีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ครั/ งที 1/2563 เพือขออนุมติัการเขา้ทาํรายการซื/อทีดินและสิงปลูกสร้างจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัท่านหนึง 
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14 งบการเงนิในสกลุเงนิที&ใช้ในการดาํเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 
สามเดือนและหกเดือนสิ/นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 แสดงในสกุลเงินเยนญีปุ่น ซึ งเป็นสกุลเงินทีใชใ้น 
การดาํเนินงาน เนืองจากรายการหลกัในการซื/อขายสินคา้ของบริษทัเป็นสกลุเงินเยนญีปุ่น โดยแสดงรายการดงันี/  
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
งบแสดงฐานะการเงิน 

30 มิถุนายน 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 30 มิถุนายน 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 (พันเยน) 
สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวยีน        
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,250,171   1,738,391  1,519,283  710,875 
   ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อืน 3,945,022  3,788,665  4,683,062  3,980,150 
   เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานทีถึง 
      กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 
22,611 

  
22,711 

  
22,611 

  
22,711 

   สินคา้คงเหลือ 7,163,847  7,024,667  6,959,106  7,147,672 
      รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 13,381,651  12,574,434  13,184,062  11,861,408 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  952,454  952,454 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  - 
   เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  1,499,600  1,585,000 
   เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 258,691  275,718  258,691  275,718 
   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  4,728,057  4,743,612  2,905,100  2,889,681 
   ค่าเช่าค่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ -  447,649  -  - 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 449,794  -  18,235  - 
   ค่าความนิยม 74,523  74,523  -  - 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 35,107  37,068  21,413  21,785 
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,513  12,858  31,250  12,858 
   ตน้ทุนของสญัญา 477,935  550,150  477,935  550,150 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2,095  2,100  123  127 
      รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 6,042,715  6,143,678  6,164,801  6,287,773 
รวมสินทรัพย์ 19,424,366  18,718,112  19,348,863  18,149,181 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
งบแสดงฐานะการเงิน 

30 มิถุนายน 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 30 มิถุนายน 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 (พันเยน) 
หนี%สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        
หนี/ สินหมุนเวยีน        
   เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อืน 5,945,615 6,798,170  5,983,385  6,457,570 
   ส่วนของหนี/ สินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนด        
      ชาํระภายในหนึงปี  7,287         3,270   6,680  1,989 
   เงินกูย้มืระยะสั/นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -  -  275,295  - 
   เงินกูย้มืระยะสั/นจากสถาบนัการเงิน 688,238  -  688,238  - 
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 75,673  277  75,498  - 
      รวมหนี/ สินหมุนเวยีน 6,716,813  6,801,717  7,029,096  6,459,559 
หนี/ สินไม่หมุนเวยีน        
   หนี/ สินตามสญัญาเช่า 12,208  8,275  11,210  7,099 
   หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 127,153 134,740  -  - 
   ประมาณการหนี/ สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ        
      ผลประโยชน์พนกังาน 82,575 85,033  82,575  85,033 
   ประมาณการหนี/ สินจากการรับประกนัสินคา้ 263,776 271,031  260,777  268,032 
      รวมหนี/ สินไม่หมุนเวยีน 485,712 499,079  354,562  360,164 

รวมหนี/ สิน 7,202,525 7,300,796  7,383,658  6,819,723 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
งบแสดงฐานะการเงิน 

30 มิถุนายน 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 30 มิถุนายน 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 (พันเยน) 
ส่วนของผูถื้อหุน้        
    ทุนเรือนหุน้        
       ทุนจดทะเบียน        
       (หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ    
          1 บาท) 

 
1,330,549 

  
1,330,549 

  
1,330,549 

  
1,330,549 

       ทุนทีออกและชาํระแลว้        
       (หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ  
          1 บาท) 

 
1,330,549 

  
1,330,549 

  
1,330,549 

  
1,330,549 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 371,008  371,008  371,008  371,008 
   ส่วนตํามูลค่าหุน้ทุนซื/อคืน (464,627)  (464,627)  (464,627)  (464,627) 
กาํไรสะสมr        
   จดัสรรแลว้        
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 153,579  153,579  153,579  153,579 
      สาํรองหุน้ทุนซื/อคืน 976,223  976,223  976,223  976,223 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,294,904  9,411,277  10,574,696  9,938,949 
หุน้ทุนซื/อคืน (976,223)  (976,223)  (976,223)  (976,223) 
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 234,996  395,154  -  - 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 11,920,409  11,196,940  11,965,205  11,329,458 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 301,432  220,376  -  - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 12,221,841  11,417,316  11,965,205  11,329,458 

รวมหนี%สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,424,366  18,718,112  19,348,863  18,149,181 

 
 
 
 
 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรับงวดสามเดือนสิ/นสุด 
วนัที 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ/นสุด 
วนัที 30 มิถุนายน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563  2562  2563  2562 

 (พันเยน) 

รายได ้     

   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,812,236 3,218,147 3,714,268 2,964,309 

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 35,787 11,555 38,670 16,470 

   รายไดอื้น 31,275 50,103 26,853 51,989 

รวมรายได ้ 3,879,298 3,279,805 3,779,791 3,032,768 

ค่าใชจ่้าย     

   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2,413,711 2,364,896 2,417,608 2,179,557 

   ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 371,780 231,655 333,274 248,463 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 275,887 238,282 228,512 186,542 

   ตน้ทุนทางการเงิน 15,217 7,798 16,863 5,809 

รวมค่าใชจ่้าย 3,076,595 2,842,631 2,996,257 2,620,371 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 802,703 437,174 783,534 412,397 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 27,591 3,172 29,518 5,757 

กาํไรสําหรับงวด 775,112 434,002 754,016 406,640 

     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น     

รายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร 

   หรือขาดทุนในภายหลงั     
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า 
   งบการเงิน 9,800 221 - - 

รวมรายการที&อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน 

   กาํไรขาดทุนในภายหลงั 9,800 221 - - 

     

     
 

 

     

รายการที&จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร     



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ/นสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ/นสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563  2562  2563  2562 

 (พันเยน) 

หรือขาดทุนในภายหลงั 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ - 5,335 - 5,335 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ 
   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (1,067) - (1,067) 
รวมรายการที&จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน  

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 4,268 - 4,268 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&นสําหรับงวด - สุทธิ 

จากภาษ ี 9,800 4,489 - 4,268 

     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 784,912 438,491 754,016 410,908 

     

การแบ่งปันกาํไร      

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 756,352 425,511  754,016 406,640 
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ   
       ควบคุม 18,760 8,491 

 
- - 

กาํไรสําหรับงวด 775,112 434,002 754,016 406,640 

     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 766,152 430,000 754,016 410,908 
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 
       ควบคุม 18,760 8,491 - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 784,912 438,491 754,016 410,908 

     

กาํไรต่อหุ้นขั%นพื%นฐาน (เยน)  1.59     0.89      1.58 0.85 



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ/นสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ/นสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563  2562  2563  2562 

 (พันเยน) 

รายได ้     

   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 7,379,135 4,730,128 7,161,305 4,409,360 

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียน - 66,856 - 61,409 

   รายไดอื้น 55,321 70,423 54,552 74,740 

รวมรายได ้ 7,434,456 4,867,407 7,215,857 4,545,509 

ค่าใชจ่้าย     

   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 4,647,788 3,398,526 4,801,127 3,252,744 

   ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 569,544 327,026 569,544 327,026 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 481,452 451,009 364,166 310,477 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 60,550 - 60,928 - 

   ตน้ทุนทางการเงิน 21,441 14,809 23,002 8,933 

รวมค่าใชจ่้าย 5,780,775 4,191,370 5,818,767 3,899,180 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,653,681 676,037 1,397,090 646,329 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 69,637 (4,031) 73,663 1,179 

กาํไรสําหรับงวด 1,584,044 680,068 1,323,427 645,150 

     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น     

รายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร 

   หรือขาดทุนในภายหลงั     
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า 
   งบการเงิน (160,158) 45,153 - - 

รวมรายการที&อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน 

   กาํไรขาดทุนในภายหลงั (160,158) 45,153 - - 

     

     
 

     



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ/นสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ/นสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563  2562  2563  2562 

 (พันเยน) 

รายการที&จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไร 

หรือขาดทุนในภายหลงั     
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว ้ - 5,335 - 5,335 
ภาษีเงินไดข้องรายการทีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ 
   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (1,067) - (1,067) 

รวมรายการที&จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน  

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 4,268 - 4,268 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื&นสําหรับงวด - สุทธิ 

จากภาษ ี (160,158) 49,421 - 4,268 

     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,423,886 729,489 1,323,427 649,418 

     

การแบ่งปันกาํไร      

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,502,988 654,199  1,323,427 645,150 
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ   
       ควบคุม 81,056 25,869 

 
- - 

กาํไรสําหรับงวด 1,584,044 680,068 1,323,427 645,150 

     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,342,830 703,620 1,323,427 649,418 
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 
       ควบคุม 81,056 25,869 - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,423,886 729,489 1,323,427 649,418 

     

กาํไรต่อหุ้นขั%นพื%นฐาน (เยน)  3.15 1.37 2.77 1.35 

     



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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ%นสุดวันที& 30 มถุินายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 
2563 ดงันี/  
 

  งบการเงนิรวม 

  2562 

  ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่ 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อืน  1,181,356  (303,184)  878,172 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานทีถึง       
   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  -  6,755  6,755 
สินคา้คงเหลือ  1,912,648  153,392  2,066,040 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน  81,255  (6,755) 74,500 
ตน้ทุนของสญัญา  -  149,792 149,792 

       -   

 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2562 

  ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่ 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อืน  1,386,883  (303,184)  1,083,699 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานทีถึง       
   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี  -  6,755  6,755 
สินคา้คงเหลือ  1,792,748  153,392  1,946,140 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน  81,255  (6,755)  74,500 
ตน้ทุนของสญัญา  -  149,792 149,792 
        -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่นี/ เนืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 

 


