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ขอ้มูลทัว่ไป  
 

 
 
 
ช่ือบริษทั   บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั ( มหาชน ) 
   
ประเภทธุรกิจ   ผลิตและติดตั้งผลิตภณัฑโ์ครงสร้างเหลก็ ( Steel Structure )  
 
เลขทะเบียนบริษทั  0107548000048 
 
ทุนจดทะเบียน   500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั  500,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 
   ( ชาํระเตม็จาํนวน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สํานักงานและโรงงานของบริษัท เลขท่ี 70 หมู่ 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13290 
โทรศพัท ์ 035-283191-4 , 035-372961-6 

โทรสาร   035-283199 ,  035-283314 ,  035-372967 
Website : www.mcssteel.com 
E-Mail : info@mcssteel.co.th 
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บุคคลอา้งองิอืน่ๆ 

 
ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์   

บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั    
62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์+66(0) 2229-2800 
 

ข) ผู้สอบบัญชี  
นางสุวิมล  กฤติยาเกียรณ์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับความเห็นชอบจากสาํนกังานกลต. 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  
958 ระหวา่งซอยอ่อนนุช 30 - 32 ถนนสุขมุวิท 77  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 2-3325126-9 

 
 

ค) ทีป่รึกษากฎหมาย   
บริษทั กฎหมายปาระมี  จาํกดั 
511/4  หรือ 87/4  (เดิม)  ถนนประชาอุทิศ 117/1  แขวงทุ่งครุ   เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร  10140 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 28159523 
 

ง) สถาบันการเงนิ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาสาํนกังานใหญ่สีลม 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาประตูนํ้าพระอินทร์ 
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ขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุป               
 

(งบการเงินเฉพาะกจิการ) 
รายการ หน่วย 2556 2555 2554 

สินทรัพยร์วม ล้านบาท            2,509.12             3,201.43             3,695.79  

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ล้านบาท               500.00                500.00                500.00  

ส่วนของผูถื้อหุน้ ล้านบาท            2,239.87             2,238.98             2,446.01  

รายได ้ ล้านบาท            2,374.88             2,451.25             3,389.15  

ค่าใชจ่้าย ล้านบาท            2,015.48             2,198.95             2,802.07  

กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี ล้านบาท               354.18                233.77                490.08  

กาํไรต่อหุน้ บาท                    0.71                     0.47                     0.98  

มูลค่าหุน้ตามบญัชี บาท                    4.48                     4.48                     4.89  

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ บาท                    1.00                     1.00                     1.00  

เงินปันผลต่อหุน้ บาท                    0.20                     0.18                     0.50  

อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ ร้อยละ                    0.28                     0.38                     0.51  

 
 

                                                   (งบการเงินรวม ) 
รายการ หน่วย 2556 2555 2554 

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท            2,990.75             3,597.15             3,701.80  

หน้ีสินรวม ลา้นบาท               520.78             1,246.93             1,249.92  

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท            2,469.97             2,350.22             2,451.89  

รายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้ริการ 

ลา้นบาท            2,315.10             2,424.64             3,290.05  

รายไดร้วม ลา้นบาท            2,449.14             2,657.19             3,388.74  

ค่าใชจ่้าย ลา้นบาท            2,026.39             2,405.32             2,802.07  

กาํไรขั้นตน้ ลา้นบาท               725.32                416.24                970.88  

กาํไรสุทธิ  ลา้นบาท               398.72                220.80                476.31  
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สารจากประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร 

 
ปีท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีสร้างความลาํบากอยา่งมากสาํหรับ MCS  ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินเยนของญ่ีปุ่นเม่ือเปรียบ
กบัค่าของเงินบาท สร้างผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมากสาํหรับเรา  โดยเฉพาะค่าวตัถุดิบเพยีงอยา่งเดียวไดส้ร้าง
ความสูญเสียถึง  240 ลา้นบาทจากกาํไรรวมในแง่ของเงินบาทท่ีเป็นตวัเลขแสดงการลดลงของกาํไรอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯไดเ้ปล่ียนการนาํเสนองบการเงินเป็นการแสดงค่าตามสกลุเงินหลกัของกิจการ นัน่ก็คือเงินสกลุเยน 
ตามมาตราฐานการรายงานแบบใหม่  ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมากระหวา่งงบการเงินท่ีจดัทาํตามมาตรฐานเดิมท่ีจดัทาํตาม
สกุลเงินบาทท่ีนาํส่งต่อกรมสรรพากร ผลของการเปล่ียนแปลงอยา่งมากในการจดัทาํในไตรมาส 1 ทาํใหเ้ราวิตกกงัวล
เก่ียวกบัตวัเลขท่ีตอ้งนาํเสนอในไตรมาสแรก ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีเราเปล่ียนการนาํเสนองบการเงินมาเป็นแบบใหม่ ดงันั้นทาํ
ใหก้ารส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นไตรมาส 1 ตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูลอยา่งมาก ส่งผลใหท้าง
บริษทัฯไม่สามารถส่งงบการเงินไดท้นักาํหนดโดยล่าชา้ไปประมาณ 15 วนั  และในการนาํเสนอแต่ละคร้ัง บริษทัฯไดย้ ํ้าถึง
ความแตกต่างระหวา่งงบการเงินทั้ง 2 ฉบบั ซ่ึงงบการเงินท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ในปีน้ีแสดงผลกาํไรมากกวา่ 350 
ลา้นบาท แต่งบการเงินท่ีนาํเสนอต่อกรมสรรพากรจะแสดงกาํไรเพียง 100 บาทเท่านั้น ขณะเดียวกนักมี็ผลเปล่ียนแปลงต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้อาจจะทาํใหเ้กิดความสบัสนของผูล้งทุนกบัขอ้มูลของงบการเงินทั้ง 2 ฉบบัวา่ส่ิงท่ีถูกตอ้งคือฉบบัใด และ
ทางบริษทัฯไดมี้การสอบถามไปยงัสาํนกังาน กลต. เก่ียวกบัประเด็นน้ี และรอคาํยนืยนัอีกคร้ังหน่ึง 
 
สาํหรับในปี 2557 จะเป็นปีท่ีบริษทัฯมีหลายเร่ืองท่ีตอ้งดาํเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ท่ี
เก่ียวกบัเหมืองแร่ และโครงสร้างเหลก็ท่ีประเทศชิลีในช่วงปลายเดือนเมษายน ท่ีจะถึงน้ี ทั้งน้ีโดยการสนบัสนุนของตวัแทน
บริษทัฯท่ีประเทศชิลี หรือแมก้ระทัง่การเซ็นตสั์ญญา เพื่อร่วมกนัจดัตั้งบริษทัแห่งใหม่ กบั บริษทั Posco ซ่ึงเป็นบริษทัผลิต
เหลก็ขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของโลกซ่ึงเกิดข้ึนจากความพยายามในการเดินทางติดต่อท่ี Dalian และ โซล ตลอดเวลา 2 ปีท่ีผา่น
มา โดยท่ีตั้งของโรงงานใหม่ จะมีท่าเรือนํ้ าลึกท่ีพร้อมใชง้านซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งมาก สาํหรับการทาํงานโครงสร้างท่ีมี
ขนาดใหญ่ รวมทั้งวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัตั้งบริษทัแห่งน้ีกคื็อ การมีบริษทัผูผ้ลิตเหลก็ท่ีจะคอยสนบัสนุนในดา้น
วตัถุดิบของเรา หรือแมแ้ต่การสนบัสนุนขอ้มูลของโครงการใหม่ ๆ ท่ีนอกเหนือจากประเทศญ่ีปุ่น โดยในการปรับกลยทุธ์
ของบริษทัฯในคร้ังน้ีบริษทั ไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนของบริษทั M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd. เพือ่มาใชเ้ป็นเงินลงทุนใน
บริษทัใหม่  เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความยุง่ยากในการบริหารงานทั้ง 2 ท่ีในเวลาเดียวกนั 
 
นอกจากน้ีในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯไดเ้ร่ิมทาํงานท่ีไม่ใช่โครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ โดยไดท้าํงานโรงไฟฟ้าของ Tokyo 
Electricity ในประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัมีโอกาสในงานอ่ืน ๆ ในอนาคต และสาํหรับในปีน้ี บริษทัฯไดมี้งานใน
ประเทศพม่า 1 โครงการแมว้า่จะเป็นโครงการขนาดเลก็ แต่จะทาํใหเ้รามีโอกาสรับงานอ่ืน ๆ ท่ีประเทศพม่าไดใ้นอนาคต 
โดยตั้งแต่ตน้ปีท่ีแลว้บริษทัฯไดรั้บพนกังานชาวพม่า จาํนวนกวา่ 50 ท่าน เพื่อมาฝึกเช่ือมงานท่ีโรงงานของเรา และมีความ
เป็นไปไดว้า่ หากบริษทัฯมีโอกาสไดรั้บงานอ่ืนท่ีประเทศพม่า จะสามารถใชพ้นกังานในส่วนน้ี  
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นอกเหนือจากน้ี บริษทัฯยงัมีการเจรจาเก่ียวกบัโครงการอ่ืน ๆ ท่ีประเทศชิลี เปรูหรือแมแ้ต่นิวซีแลนด ์และทางบริษทัฯ ได้
ใชเ้งินลงทุนมากกวา่ 150 ลา้นบาทในการปรับปรุงโรงงานท่ีอยธุยา รวมทั้งเตรียมความพร้อมเร่ืองกาํลงัคน เคร่ืองจกัร ส่ิง
อาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ  และการจดัคอร์สอบรม เพ่ืออบรมพนกังานเก่ียวกบัทกัษะการทาํงานในงานท่ีมีความแตกต่าง จาก
เดิมและมีขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อท่ีจะรองรับงานใหม่ ๆ ในอนาคต ( เช่นโครงการ  Arena ท่ี Hokkaido และ โครงการ Kobe 
steel  ) และถือเป็นอีกกา้วหน่ึงในการเตรียมความพร้อมท่ีจะสามารถรับงานท่ีนอกเหนือจากงานโครงสร้างเหลก็ประเภท
อาคารสูง 
 
บริษทัฯเขา้ใจเป็นอยา่งดีวา่เราจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางในการทาํงานของบริษทัฯ หลงัจากท่ีผา่นเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดฝันใน 2 ปีท่ีผา่นมา ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ซึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นตลาดลูกคา้หลกัของเรา , 
เหตุการณ์นํ้ าท่วมใหญท่ี่ประเทศไทย เม่ือปลายปี 55 , เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองของไทย หรือแมแ้ต่การผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมาก  บริษทัฯตระหนกัถึงอุปสรรคท่ีตอ้งเผชิญอยู ่และพยายามท่ีจะกา้วผา่นอุปสรรคเหล่าน้ีใหไ้ด ้
โดยบริษทัฯ   เช่ือวา่ภายใน 2 ปีท่ีจะถึงน้ีจะสามารถกลบัมายนืในจุดท่ีคาดหวงัไวไ้ด ้ โดยบริษทัฯมีความเช่ือวา่จากเศรษฐกิจ
ของญ่ีปุ่นในปัจจุบนั และกีฬาโอลิมปิคท่ีจะจดัข้ึนท่ีประเทศญ่ีปุ่นในอีก 7 ปีขา้งหนา้ จะเป็นโอกาสของบริษทัฯ ซ่ึงจะ
สามารถส่งผลใหเ้ห็นตั้งแต่ไตรมาสหลงัของปีน้ี 
 
 
สุดทา้ยน้ี ในปีท่ีผา่นมาทางบริษทัฯตอ้งขอแสดงความขอบคุณอยา่งมากสาํหรับกรรมการทุกท่าน ในความร่วมมือท่ีสละ
เวลาเขา้ร่วมประชุมหลายคร้ัง ถึงแมว้า่บางคร้ังจะมีการแจง้อยา่งเร่งด่วน แต่กไ็ดรั้บความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอยา่งดี  ซ่ึง
เรามีเช่ือวา่ความร่วมมือเหล่าน้ีจะนาํพาใหบ้ริษทัฯของเราผา่นจุดวิกฤตไปได ้   รวมทั้งยงัหวงัวา่ในปีน้ีจะไดรั้บความร่วมมือ
อยา่งดีต่อไป 

  
 
 
 

ดร.ไนยวน  ชิ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4  มีนาคม  2557 

 
 
 
 
 
 



Annual Report 2013                                                                                                                       6 
Better than yesterday, everyday                   
 

คณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริษัท 
 

 
                 

              
 

 
                   ดร.ไนยวน  ชิ   ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
จากซา้ยไปขวา 

นายสมยศ    เจียมจิรังกร  กรรมการอิสระ 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 พล.ต.อ. วชัรพล ประสารราชกิจ                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 นายทินกร   สีดาสมบรูณ์                          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
 

 
 
 
 

 
นายสมพงษ ์    เมธาสถิตยสุ์ข  กรรมการ 
นายฮารกิชิน    ทนัวานี  กรรมการ 
นายไพรัตน ์   วิวฒันบ์วรวงษ ์ กรรมการ     

                      นายพรชยั   พิศาลอนุกลูกิจ  กรรมการ 
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คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
 
 

ดร.ไนยวน ช ิ  

 ประธานกรรมการ ,ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

 กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม 

  
1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่ปี  2548 

 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งมาทั้งหมด   3  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2557  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   13/13   คร้ัง 
3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 

ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 
 จาํนวน     70,000,000   หุ้น     คดิเป็น   14   %        

ทั้งนีร้วมในส่วนของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 
4. การศึกษา  ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกยีวโต ประเทศญีปุ่่น 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  25  ปี 
2547 

5. ตําแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  
M.C.S. Steel - Xiamen Co., Ltd. 

 กรรมการ 
บ.เบสท์เมต พร๊อพเพอร์ตี ้จาํกดั  

 กรรมการ 
        Tanaka Welding  Center Co., Ltd 

 

นายไพรตัน ์ววิฒันบ์วรวงษ ์

 กรรมการ 

 กรรมการผูม้ีอํานาจลงนามร่วมกับกรรมการอีก 1 ท่าน 
          ( นายสมพงษ์  เมธาสถติย์สุข  หรือ  นายพรชัย  พศิาลอนุกูลกิจ )   

 รองกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส 
 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่ปี 2550 
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งมาทั้งหมด   3   วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   10/13 คร้ัง                                  
3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 จาํนวน   10,000    หุ้น    หรือ   0.002  %       

4. การศึกษา  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา  
        สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทเวศร์ 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปี 2551 
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นายพรชัย พศิาลอนุกูลกิจ 

 กรรมการ  

 กรรมการผูม้ีอํานาจลงนามร่วมกับกรรมการอีก 1 ท่าน   
( นายสมพงษ์  เมธาสถติย์สุข  หรือ  นายไพรตัน์  ววิัฒนบ์วรวงษ ์)  

 รองผู้อํานวยการฝา่ยการผลติ 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่ ปี 2552   
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งมาทั้งหมด   3  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   10/13  คร้ัง 
3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

4. การศึกษา  ปริญญาโท  สาขาการจดัการอุตสาหกรรม 
 ปริญญาตรี อุตสาหกรรรมศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์    

           สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548 

 

 
นายสมพงษ ์ เมธาสถติย์สขุ 

 กรรมการ 

 กรรมการผูม้ีอํานาจลงนามร่วมกับกรรมการอีก 1 ท่าน 
    ( นายไพรัตน์  ววิัฒนบ์วรวงษ์  หรือ  นายพรชัย  พศิาลอนุกูลกิจ )  

 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่ปี  2548 
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งมาทั้งหมด  3  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2556   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   13/13   คร้ัง 
3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 

ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 
 จาํนวน   6,000,000  หุ้น   คดิเป็น   1.20   %         
 

4. การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัเกษมบัณฑติ 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19 ปี 2547 
 Mini Master of Management Program  รุ่นที่ 30 

5. ตําแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 
Tanaka Welding Center Co., Ltd 

 กรรมการ 
บ.เบสท์เมต พร๊อพเพอร์ตี ้จาํกดั  
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นายฮารกิชิน  ทันวาน ี
 กรรมการ 

 

 
นายสมยศ เจียมจิรงักร 
 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่ปี 2548 

 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งมาทั้งหมด   3  วาระ 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี  2556  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   13/13    คร้ัง 
 ปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5/6   คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 ไม่ม ี   

4. การศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7 ปี 2544 

5. ตําแหน่งปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา  
บริษทั คาม่าร่วมทุน จํากดั 

 กรรมการอิสระ  
บริษทั เจ้าพระยามหานคร  จํากดั ( มหาชน ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
           บริษัท ควอลลเีทค จํากดั ( มหาชน ) 

 
 
 
 
 
 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่ปี 2556 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี  2556  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   8 /13    คร้ัง 
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวนัที ่9 เมษายน 2556 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 จาํนวน 15,000,000 หุ้น   คดิเป็น 3.00 % 

4. การศึกษา  Master ’ s Of Science in Investment Management,  
Cass Business School  

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 145 ปี 2554 

5. ตําแหน่งปัจจุบัน  Managing Director of S. Grand Gems Ltd. 



Annual Report 2013                                                                                                                       10 
Better than yesterday, everyday                   
 

 
 

พลตํารวจเอกวัชรพล  ประสารราชกิจ  

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่วนัที ่1 ธันวาคม 2556 

2. การเข้าร่วมประชุม 
         

 ปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ    1/13    คร้ัง 
 ปี 2556 ไม่มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

4. การศึกษา  Ph.D. (Criminology) Florida State University, U.S.A. 
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑติ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ รุ่นที ่29 

 หลกัสูตร Director Certification  Program (DCP) รุ่นที่ 67 ปี 2548 

5. ตําแหน่งปัจจุบัน  รองผูบ้ญัชาการ   
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 

 
นายทินกร  สีดาสมบรูณ์ 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เข้าดาํรงเมือ่เดือนธันวาคม ปี 2553 

2. การเข้าร่วมประชุม  ปี 2556  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  12/13 คร้ัง 
 ปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    6/6   คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

4. การศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61 ปี 2549 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92 ปี  2549 
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19 ปี 2549 

5. ตําแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
        บริษทั ควอลลเีทค จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการผูจ้ดัการ  
        บริษทั สํานักงานพระอาทติย์การสอบบัญชี จาํกดั 
 กรรมการอิสระ  
        บริษทั ดวีเีอม็วเีอส จํากดั 
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นายฮิโรอะกิ  อิจิร ิ

 รองผู้อํานวยการฝา่ยประสานงานและคุณภาพ 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

2. การศึกษา  ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง สาขา Mechanical & Electric 
Osaka Municipal Miyakojima Industrial High School 

3. ตําแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 
        Tanaka Welding Center Co., Ltd 

 
 
นายคนิ  เลียง  ลี 

 ผู้จดัการฝ่ายแบบตา่งประเทศ 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

2. การศึกษา  ปริญญาประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง สาขา  Architecture 
           Ungku Omar College, Malaysia 

3. ตําแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 
M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd 

 
 
นางอัฏฐพร แสงปริญญา 

 ผู้จดัการฝ่ายนาํเข้า-ส่งออกและจัดซ้ือ 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

2. การศึกษา  ปริญญาโท สาขาการจดัการอุตสาหกรรม  
(การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร  บุตรร่วมบดิามารดาเดียวกบั นางสาวกญัชลกิา แสงปริญญา 
เลขานุการบริษทั 
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นางสาววรรณี  ปะภังกร 

 รักษาการณผ์ู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 จาํนวน 164,000 หุ้น  หรือ 0.0328% 

2. การศึกษา  ปริญญาโท  บริหารธุรกจิ  สาขาการเงนิการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยชีีวเคมี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 
นางสาวธนมนพร ศริิชัยสุทธิกร 

 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 จาํนวน  4,000  หุ้น หรือ 0.0008 

2. การศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑติ สาขาการจัดการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัราชภฎัจันทรเกษม 

 
 
นางสาวมัธวรรณศ์  ศรศีกัดา 

 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 จาํนวน 33,000 หุ้น หรือ 0.0066% 

2. การศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการบัญชี 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
 
นางสาววรรณา พลแก้ว 

 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตา่งประเทศ 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 จาํนวน 10,500 หุ้น หรือ 0.0021% 

2. การศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
           มหาวทิยาลยัรังสิต 
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นายทรเินโอะ  คาคตูะ 

 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
       ณ วนัที่ 2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

2. การศึกษา  ปริญญาตรี  ศิลปกรรมศาสตร์  สาขาประติมากรรม 
Kyoto – Seika  University  Japan 

 
นายปรีชา  แก้วคําแสน 

 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบํารุง 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
        ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

2. การศึกษา  ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
นายสทิธิกร    เชื้อเขา   

 ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
       ณ วนัที่ 2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

2. การศึกษา  ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมโยธา   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 
นายปรญิญ์   สายจันทร ์

 ผู้จัดการฝ่าย R&D 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
       ณ วนัที่ 2 มกราคม 2557 

 จาํนวน 7,500 หุ้น หรือ 0.0015% 

2. การศึกษา  ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมโยธา   
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 
 
 
 
 
 



Annual Report 2013                                                                                                                       14 
Better than yesterday, everyday                   
 

 
นายสุธรรม   คงอ่อน   

 ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
       ณ วนัที่ 2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

2. การศึกษา  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ (คอมพวิเตอร์) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
นายโยธิน   กุ่ยอ่อง 

 ผู้จัดการฝ่ายผลิตสว่นงาน Box และ Column 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
       ณ วนัที่ 2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

2. การศึกษา  ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
วทิยาลยัการอาชีพบําเหน็จณรงค์ 

 
นายคงคา   หงส์วิชา 

 ผู้จัดการฝ่ายผลิต ส่วนงาน Beam 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
       ณ วนัที่ 2 มกราคม 2557 

 จาํนวน 6,500 หุ้น หรือ 0.0013% 

2. การศึกษา  ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาเทคนิคงานเช่ือมโลหะ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
นายคาเกฮิโร   โยชิยาซ ึ

 ผู้จัดการฝ่ายแบบ 
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
       ณ วนัที่ 2 มกราคม 2557 

 จาํนวน 34,500 หุ้น หรือ 0.0069% 

2. การศึกษา  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
Fukuyama University , Japan 
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นายธนสรร   เชาวน์วฒันวงศ ์

 ผู้จัดการโครงการ              
 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
       ณ วนัที่ 2 มกราคม 2557 

 ไม่มี 

2. การศึกษา  ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
นางสาวกญัชลิกา  แสงปรญิญา 

 ผู้ช่วยผู้จัดการฝา่ยบรหิาร 

 เลขานุการบริษทั 
 

1.  สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
          ณ วนัที ่2 มกราคม 2557 

 จาํนวน 67,500 หุ้น หรือ 0.014% 

2. การศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 
        สาขาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ   มหาวทิยาลยัเซนต์จอห์น 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร  บุตรร่วมบดิามารดาเดียวกบั นางอฏัฐพร แสงปริญญา      
           ผู้จดัการฝ่ายนําเข้า-ส่งออกและจดัซ้ือ 
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ภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

 

  
 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) (เดิมช่ือ “บริษทั เอม็.ซี.เอส. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั” 
และ “บริษทั เอม็.ซี.เอส. โฮโกก ุ จาํกดั”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2535 โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในวงการเหลก็และธุรกิจก่อสร้างมานาน           
4 ท่าน คือ ดร.ไนยวน ชิ นายสมพงษ ์ เมธาสถิตยสุ์ข นายมาโนช อิวานุวฒัน์ และสุวธัน ์ อ้ึงภากรณ์ ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 15 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัชาํระเตม็มูลค่า จาํนวน 500 ลา้นหุน้           
มูลค่าหุน้ละ 1 บาทโดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหลก็ทัว่ไปขนาดไม่ใหญ่สาํหรับ
อาคาร ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นผูผ้ลิตโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) โดยเฉพาะโครงสร้างเหลก็ท่ีเป็นคาน  (Beam) 
และเสา(Column-Box)ท่ีมีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนไดดี้ เพือ่ใชใ้นการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ นอกจากน้ีใน           
ปี 2546 บริษทัไดเ้ร่ิมขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจเกษตร แต่เน่ืองจากใน 2 ปีท่ีผา่นมาธุรกิจดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการ             
ไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจากไม่มีการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัในส่วนของภาครัฐบาล ปลายปี 2549 บริษทัฯ จึงตดัสินใจยกเลิก
โครงการดงักล่าว 
 
                    บริษทัมีการประกอบธุรกิจเหลก็โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ี่  ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) สาํหรับโครงการก่อสร้าง            
ขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเหลก็ท่ีบริษทัผลิตมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างเหลก็ท่ีนาํมาใชเ้ป็น
เสา ( Box Column) และโครงสร้างเหลก็ท่ีนาํมาใชเ้ป็นคาน (Beam) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของอาคาร โดยปัจจุบนั
บริษทัฯ มีทั้งหมด  11   โรงงาน บนเน้ือท่ี  190  ไร่  มีกาํลงัการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ  70,000  ตนัต่อปี 
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 ขบวนการผลิตโครงสร้างเหลก็จะเร่ิมตั้งแต่ การนาํแผน่เหลก็รีดร้อนคุณภาพสูงมาตดัใหไ้ดข้นาดท่ีตอ้งการ 
จากนั้นนาํแผน่เหลก็มาประกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ยการเช่ือมเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เสา หรือ คาน โดยใชล้วดเช่ือมเป็นวสัดุ           
ในการเช่ือมต่อ จากนั้นนาํช้ินส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เหลก็ลวด ท่อเหลก็ แผน่เหลก็ ตามแบบมาเช่ือมต่อใหค้รบ                 
ขั้นสุดทา้ยปรับแต่งใหง้านไดต้ามคุณภาพท่ีตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษทัมีการจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้โดยตรง ไปยงักลุ่มลูกคา้ผูรั้บเหมาขนาดใหญ่และลูกคา้ที่มีโครงการ
ก่อสร้างทัว่ไป โดยในปี 2556 บริษทัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรงใหก้บัลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่นประมาณ  98.67%  ของปริมาณ
การจาํหน่ายรวม ส่วนท่ีเหลือเป็นงานในประเทศประมาณ  1.33  %  ซ่ึงโดยทัว่ไปบริษทัจะไดรั้บรายการส่ังซ้ือล่วงหนา้จาก
ลูกคา้อยา่งนอ้ย 6 เดือน ถึง 1 ปีทาํใหบ้ริษทัไม่มีปัญหาเร่ืองการผลิตและจาํหน่าย นอกจากน้ี สินคา้ของบริษทัมีคุณภาพ
ไดรั้บมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในประเทศญ่ีปุ่น และบริษทัไดรั้กษาคุณภาพช้ินงานท่ีผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐานอยา่งสมํ่าเสมอ 
ทั้งน้ีผลิตภณัฑข์องบริษทัไดรั้บการยอมรับจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

1. มาตรฐาน S Grade จากประเทศญ่ีปุ่น  
2. มาตรฐาน AISC ( American Institute of  Steel Construction Ins. ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
3. มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดของระบบบริหารคุณภาพสาํหรับงานผลิต                        

ติดตั้งโครงสร้างเหลก็ รวมทั้งกระบวนการตดั และเช่ือม และงานสี  
4. มาตรฐาน ISO / IEC 17025 : 2005 ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดทัว่ไปวา่ดว้ยความสามารถของห้องปฏิบติัการ

ทดสอบและหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ   
5. มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007  เร่ืองการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 
6. มาตรฐาน  ISO 3834 Part2  ( International Institute Of Welding  for steel fabrication of building and                      

bridge structure )  
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S Grade 
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โครงสรา้งการลงทนุ 
 
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม สาํหรับปี 2556 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

ประเทศท่ีตั้ง 

 

ลกัษณะ 

ความสัมพันธ์ 

 

ทุนชาํระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น

ของบริษทั 
( % ) 

บริษทัย่อย 

Tanaka Welding Center 
Co., Ltd.  

รับจา้ง 
ประเทศไทย 

การถือหุน้ 
และผูบ้ริหารร่วมกนั 

500,000 บาท 99.92 

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

รับจา้ง 
จีน 

การถือหุน้ 
และผูบ้ริหารร่วมกนั 

7.8  ลา้นดอลล่าร์ 
สหรัฐ 

80.00 

บริษทัร่วม 
M.C.S. Steel – Japan              
Co., Ltd. 

รับจา้ง 
ญ่ีปุ่น 

การถือหุน้ 
และผูบ้ริหารร่วมกนั 

50 ลา้นเยน 45.00 

Kano Sangyo Co., Ltd. รับจา้ง 
ญ่ีปุ่น 

การถือหุน้ 84 ลา้นเยน 11.90 

 
หมายเหตุ  เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาซ้ือขายหุน้ในบริษทั M.C.S. Steel-Xiamen จาํกดั ใหก้บับริษทัอ่ืน
ในต่างประเทศ จาํนวน 62% โดยจะมีการโอนหุน้ 35% ภายในเดือนมิถุนายน ปี 2557 และโอนหุน้จาํนวน 27 % ภายในปี 
2558 โดยจะมีโครงสร้างการถือหุน้ในอนาคตดงัน้ี 
 
 

99.92%                                                                                                                         11.90% 

M.C.S. Steel Public Co., Ltd.
Capital : 500 Million (Baht)

Subsidiary 
Companies

Associated 
Companies

Tanaka Welding
Center Co., Ltd.

Capital : 500,000 Baht
Thailand

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

Capital : 7.8 Million 
(US)

China

M.C.S. Steel-Japan 
Co., Ltd.

Kano Sangyo 
Co., Ltd.

Capital : 50 Million
(JPY)
Japan

Capital : 84 Million
(JPY)
Japan

80% 45%



Annual Report 2013                                                                                                                       20 
Better than yesterday, everyday                   
 

โครงสร้างการถือหุน้ใน  M.C.S. Steel-Xiamen  Co., Ltd. 
 

ปัจจุบนั ภายในเดือนมิถุนายน 
ปี 2557 

ภายในปี 2558 

MCS                            80% Fujian 18 Heave Industry 
Co., Ltd.                      35%     

Fujian 18 Heave Industry 
Co.,Ltd.                        62%    

Great Trend Co., Ltd.              
                                    20%      

Great Trend Co., Ltd.        
20%             

Great Trend Co., Ltd.            
20%             

 MCS                           45% MCS                            18% 
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โครงสรา้งรายได ้
 

หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ   :  โครงสร้างรายไดน้ี้ไม่นบัรวมส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  ของบริษทัยอ่ย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภณัฑ ์ 2554 2555 2556 
 จาํนวนเงิน 

 
ร้อยละ 

% 
จาํนวนเงิน 

 
ร้อยละ 

% 
จาํนวนเงิน 

 
ร้อยละ 

% 
1.รายไดจ้ากการขายโครงสร้างเหลก็       
   1.1 งานในประเทศ 96,040,094 2.83 461,531,555 18.83 57,945,594 2.44 
   1.2 งานต่างประเทศ 3,194,005,674 94.25 1,796,935,123 73.31 2,176,104,521 91.63 
2. รายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ 25,053,343 0.74 14,113,511 0.58 27,564,512 1.16 
3. รายไดอ่ื้นๆ 22,242,662 0.64 91,071,998 3.72 32,011,572 1.35 
4. กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 51,808,906 1.53 87,598,099 3.57 81,253,087 3.42 

รายได้รวม  
3,389,150,679 

 
100 

 
2,451,250,286 

 
100 

 
2,374,879,286 

 
100 
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ปัจจัยความเส่ียง 

 

ความเส่ียงที่เกีย่วข้องกบัอตัราแลกเปลีย่น  

ผูส่้งออกทุกรายหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ถึงแมว้่า 
บริษทั ฯจะไดรั้บผลกระทบไม่มาก เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่เป็นสกลุเงินเยนและซ้ือวตัถุดิบประมาณ 60% ของตน้ทุนการ
ผลิตเป็นเงินสกลุเดียวกนั  ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดย
ธรรมชาติ อยูแ่ลว้  แต่ความผนัผวนของสกลุเงินบาทของไทยและเงินเยนของญ่ีปุ่ นในช่วงปี  2555  และตน้ปี 2556 ประกอบ
กบัความล่าชา้ของการส่งมอบงาน ส่งผลใหเ้กิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมาก  ปัจจุบนั "QE" ทัว่โลก พยายามท่ี
จะเคล่ือนไหวเพ่ือสร้างแรงกดดนัต่อรัฐบาลใหใ้ชม้าตรการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อป้องกนัสกลุเงินของตน      และบริษทัฯคาดวา่ใน
ปี 2557  การเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนจะยงัคงมีความผนัผวนอยู ่ ซ่ึงจะมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัในการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัเร่ืองราคานํา้มนั 

ในปี 2556 ความผนัผวนของราคานํ้ามนัโลกท่ีปรับสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการขนส่งของทุกภาคส่วน 
และเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของผูส่้งออก  การปรับเพิม่ข้ึนของราคานํ้ ามนัส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตโดยรวมของบริษทัฯ   
ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนค่าขนส่งประมาณ 10-15%  และคาดวา่ในปี 2557 ราคานํ้ามนัจะยงัคงจะมีความผนัผวนอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงเป็นผลมาจากความเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจในประเทศจีนและสถานการณ์ในตะวนัออกกลาง 

 

ความเส่ียงผู้ถอืหุ้นใหญ่มอีทิธิพลในการกาํหนดนโยบายการจดัการ 

 ปลายปี พ.ศ. 2556 กลุ่ม ดร. ไนยวน ชิ  ถือหุน้ประมาณ 14% ของหุน้ท่ีชาํระแลว้ และทางกลุ่มไดส่้งผูแ้ทน
เขา้ถือตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัจึงทาํใหก้ลุ่มมีอาํนาจอยา่งมาก ในการ
กาํหนดนโยบายการจดัการของบริษทั   อยา่งไรกต็าม ดร.ไนยวน ชิไดแ้สดงเจตนาในหลายคร้ังท่ีจะเชิญผูถื้อหุน้รายใหญ่
ใหม่ ๆ ใหเ้ขา้มาเป็นกรรมการและแสดงเจตจาํนงคว์า่พร้อมท่ีจะลาออกจากตาํแหน่งของเขาในเวลาใด ๆ กต็ามท่ีหาตวั
แทนท่ีเหมาะสมไดอี้กทั้งเม่ือปลายเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา ดร.ไนยวน ชิ ครบกาํหนดเกษียณอายตุามระเบียบของบริษทัฯ
และไดท้าํการเซ็นตส์ญัญาเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีต่ออีก 2 ปี สาํหรับทีมผูบ้ริหารงานใหม่ของบริษทัฯในอนาคตทางผูถื้อหุน้
จะตอ้งตดัสินใจ   
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ความเส่ียงทีข่ึน้อยู่กบัเพยีงลูกค้ารายใหญ่จาํนวนน้อยราย 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจการผลิตและการส่งมอบโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดของแต่
ละโครงการ ลูกคา้หลกัของบริษทัฯไดแ้ก่ Kajima Corporation, Shimizu Corporation,  Takenaka Corporation  และ 
Obayashi Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ 4 ราย ท่ีเป็นบริษทัก่อสร้างชั้นนาํในประเทศญ่ีปุ่น ในปี  2556 รายไดห้ลกักวา่ 
75% ของรายไดร้วมมาจากลกูคา้กลุ่มน้ี   ดงันั้นการสูญเสียลกูคา้รายใดรายหน่ึงกต็ามยอ่มจะเกิดผลกระทบต่อการดาํเนินการ
ของบริษทัฯอยา่งแน่นอน อยา่งไรก็ดีบริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายเพื่อขยายตลาดเขา้สู่ตลาดอ่ืนเพ่ือลดความเส่ียงส่วนน้ี ซ่ึงได้
เร่ิมดาํเนินการไปแลว้ตั้งแต่ปี 2556 และจะคงดาํเนินการต่อเน่ืองในปี 2557 

 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการจัดหาวตัถุดิบ   

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตโครงสร้างเหลก็ เป็นเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดพิเศษ  โดยบริษทัฯไดส้ัง่ซ้ือจาก บริษทั
เหลก็แผน่รีดร้อน  คือ JFE Steel ท่ีเป็นบริษทัเหลก็ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัดงักล่าวเป็นผูจ้ดัหา
รายหลกัของบริษทัฯโดยบริษทัฯนาํเขา้ประมาณ 70%ของตน้ทุนรวมของวตัถุดิบ รวมทั้งบริษทัฯไดมี้การกระจายความเส่ียง
ของการจดัหาเหลก็แผน่ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัและมีคุณภาพท่ีคลา้ยกนัจาก SHINNITTETSU SUMIKIN ในญ่ีปุ่นและ 
POSCO ในประเทศเกาหลี นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้ร่ิมทดสอบใชว้ตัถุดิบท่ีผลิตจากท่ีโรงงานประเทศจีนผา่นการผลิตโดย
บริษทัยอ่ยในประเทศจีน     แมว้า่ตน้ทุนค่าวตัถุดิบของจีนจะสูงข้ึนเป็นผลมาจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในปีท่ี
ผา่นมา แต่บริษทัฯยงัคาดหวงัท่ีจะใชว้ตัถุดิบท่ีจีนในอนาคตเพื่อเป็นขอ้ไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งรายอ่ืนๆในประเทศญ่ีปุ่น   
อยา่งไรกดี็การลงทุนร่วมกนัของบริษทัฯกบับริษทั POSCO จะทาํใหบ้ริษทัมีผูจ้ดัหาวตัถุดิบใหบ้ริษทัฯท่ีมากข้ึน   แต่
เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมามีการรวมโรงงานใหญ่ท่ีผลิตเหลก็ทัว่โลกซ่ึงสร้างระบบการผกูขาดทางการคา้นาํไปสู่ราคาเหลก็ท่ี
สูงข้ึนและเป็นเร่ืองหลีกเล่ียงไม่ไดข้องบริษทัฯท่ีจะตอ้งหาทางป้องกนัเก่ียวกบัการสาํรองวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ี
เหมาะสม 

 
ความเส่ียงเกีย่วกบัเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรมในประเทศญ่ีปุ่น 
 
 ธุรกิจของบริษทัในการจดัหาโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่สาํหรับอาคารสูง 90%  ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาใหญ่ใน
ประเทศญ่ีปุ่น เหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างร้ายแรง ไม่เว้นใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของญ่ีปุ่น  ซ่ึงทาํให้เกิดความล่าช้า การยกเลิกโครงการต่างๆ กลายเป็นเร่ืองปกติ   โครงการ
ก่อสร้าง ลดจาํนวนลง และผลท่ีตามมาคือความตอ้งการงานโครงสร้างเหลก็สาํเร็จรูปลดลงอยา่งกวา้งขวาง  อีกทั้งโครงการ
สําหรับผูรั้บเหมาญ่ีปุ่นทั้ งในและในโตเกียว เกิดความล่าช้าอย่างมากหลังจากแผ่นดินไหวและภัยพิบัตินิวเคลียร์ท่ี 
Fukushima เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554  อย่างไรก็ดีการจดัการแข่งขนัโอลิมปิกท่ีโตเกียว ในปี 2563 และนโยบายของ
รัฐบาลใหม่ ท่ีออกมาบริษทัฯคาดวา่จะกระตุน้ใหเ้กิดการก่อสร้างท่ีมากข้ึน   ซ่ึงโดยปกติจะใชเ้วลาอีกหน่ึงปีก่อนจะส่งผลใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
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ความเส่ียงเกีย่วกบัการได้มาซ่ึง MCS Steel-Xiamen และการลงทุนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกบั POSCO 
 
 บริษทัฯไดป้รับการลงทุนในประเทศจีน โดยไดข้ายหุน้จาํนวน 62% จาก 80% ของบริษทัฯท่ีถืออยูใ่นบริษทั 
MCS Steel-Xiamen  และไดเ้ขา้ลงทุนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกบับริษทั POSCO  ซ่ึงเป็นบริษทัเหลก็ชั้นนาํของโลกในสัดส่วน
การถือหุน้ 49:51  โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วน 49% โดยการลงทุนในต่างประเทศย่อมหนีไม่พน้เร่ืองของความเส่ียง แต่
หากบริษทัฯ ต้องการท่ีจะอยู่รอดและเจริญเติบโตในธุรกิจในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงของธุรกิจอย่างรวดเร็ว การ
ดาํเนินการน้ีถือว่าเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้และการจัดการ 

1. หลกัทรัพย์ของบริษัท 

ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คือ 
 

 ทุนจดทะเบียน  จาํนวน  500,000,000  บาท  (ชาํระเตม็จาํนวน) 
แบ่งเป็นหุน้สามญั  จาํนวน  500,000,000  หุน้  
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ                  1.00  บาท  
 

2. ผู้ถอืหุ้น  รายใหญ่  10  รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี   2  มกราคม  2557 
 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ดร.ไนยวน  ชิ 
-  ด.ญ.ชาลิสา ชิ * 

รวมกลุ่ม ดร.ไนยวน ชิ   

60,000,000 
10,000,000 
70,000,000 

12.00 
2.00 
14.00 

2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 21,889,800 4.38 

3. นายสุรชยั  รติทอง 

- นายสุรกิต รติทอง 

- นางวาทินี  รติทอง 

รวมกลุ่มนายสุรชัย รติทอง 

14,234,900 

3,250,000 

760,000 

18,244,900 

2.85 

0.65 

0.15 

3.65 

4. นายฮารกิชิน  ทนัวานี 15,000,000 3.00 

5. นายสุนทร  ด่านเฉลิมนนท ์

- นางสาวภคินี  ด่านเฉลิมนนท ์

- นายจกัรกฤษณ์  ด่านเฉลิมนนท ์

- นางสาวปัทมา  ด่านเฉลิมนนท ์

- นางปราณี  ด่านเฉลิมนนท ์

- นางสาวอญัธิญา  ด่านเฉลิมนนท ์

รวมกลุ่มนายสุนทร  ด่านเฉลมินนท์ 

9,800,000 

310,000 

299,700 

220,000 

200,000 

190,000 

11,019,700 

1.96 

0.06 

0.06 

0.04 

0.04 

0.04 

2.20 

6. นายสินธุ  เวศยว์รุตม ์

- นางขวญัตา  เวศยว์รุตม ์

รวมกลุ่มนายสินธุ  เวศย์วรุตม์ 

10,000,600 

448,100 

10,448,700 

2.00 

0.09 

2.09 
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2. ผูถื้อหุน้  รายใหญ่  10  รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี   2  มกราคม  2557  ( ต่อ ) 

 

  
หมายเหตุ คอื  * บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

7. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 9,322,200 1.86 

8. นายวิชยั  มิตรสันติสุข 9,000,000 1.80 

9. นายสมพงษ ์ เมธาสถิตยสุ์ข 

- นายอคัรวฒัน์  เมธาสถิตยสุ์ข  

- นางสาวปริชาติ   เมธาสถิตยสุ์ข  

รวมกลุ่มนายสมพงษ์  เมธาสถติย์สุข 

6,000,000 

1,420,000 

408,300 

7,828,300 

1.20 

0.28 

0.08 

1.57 

10. นายสมเกียรติ  เทิดทูลทวีเดช 6,944,900 1.39 

11. ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 320,301,500 64.06 

รวม 500,000,000 100.00 
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4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสํารองตาม

กฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจกาํหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าท่ีกาํหนดขา้งต้นได้ โดยข้ึนอยู่กับ             
ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ 
และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั โดยในส่วนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีนโยบายการจ่ายเงิน             
ปันผลใหแ้ก่บริษทั  โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในแต่ละปี 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2552-2556  ตามรายละเอียดดา้นล่าง 

 
 
ปี 

 
รอบ ม.ค. -  มิ.ย. 

     
รอบ ก.ค. -  ธ.ค. 

 
เงนิปันผลต่อหุ้น :  ปี 

 
อตัราเงนิปันผล 

ต่อ กาํไรสุทธิ 

 บาท    (%) 

2552 0.15 0.45 0.60 51.12 

2553 0.30 0.50 0.80 50.17 

      BOI NON 
BOI 

    BOI NON 
BOI 

    BOI NON 
BOI 

  

2554 0.17 0.13 0.11 0.09 0.28 0.22 51.02 

2555     0.08 0.10 52.82 

2556         * 0.08 * 0.12 - 

 
 

**เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ปี 2557 ใหมี้การจ่ายในวนัท่ี 22 เมษายน  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสรา้งการจดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการจัดการ  (ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2556) 
 

บริษทัมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบดว้ย 
(1) คณะกรรมการบริษทั   
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  
(3) คณะกรรมการบริหาร  

 
คณะกรรมการบริษทั 
 

 ในปัจจุบนั มีจาํนวน 8 ท่านเป็นผูก้าํหนดแนวนโยบายการดาํเนินงานของบริษทั กบัมีอาํนาจหนา้ท่ีบริหารจัดการ 
ควบคุมและติดตามการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  และใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอและครบถว้นใหก้บัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและให้การบริหารมี
ความโปร่งใสซ่ึงคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหน่ึงหรือหลายท่าน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงแทนกรรมการได ้  
 โดยมี นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
 บริษทัไดม้อบอาํนาจในการลงนามผกูพนับริษทัให ้ดร.ไนยวน ชิ ตาํแหน่งประธานกรรมการ โดยใหมี้อาํนาจในการ
ลงนามผกูพนับริษทัโดยลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือกรรมการอ่ืนอีก  2  ท่าน  ใน  3  ท่าน  ไดแ้ก่  นาย
สมพงษ ์  เมธาสถิตยสุ์ข  นายไพรัตน ์  วิวฒันบ์วรวงษ ์  และนายพรชยั  พิศาลอนุกลูกิจ ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราของ
บริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 3 ท่าน มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผูบ้ริหารสูงสุดของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาํส่ังท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 

4. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยมุ่งเนน้ในความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทั 
5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัรวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ ประกาศ/คาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจ
ตามกฎหมายดงักล่าว 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

8. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษทัเพือ่ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

    8.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
    8.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 
    8.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กบัธุรกิจของบริษทั  
       รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 
9. รายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง 
10. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 
ผู้บริหาร 
 

 ในปัจจุบนัมีจาํนวน  19 ท่าน ประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร,  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, รอง
กรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส, รองผูอ้าํนวยการ  และ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ  โดยมีหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารดาํเนินกิจการของบริษทั ตามสาย
งานท่ีรับผดิชอบ   
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จาํนวนพนักงาน  
 

ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม   2555-2556 บริษทัมีพนกังาน  (ไม่รวมผูบ้ริหาร)  แบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 
 

สายงานหลกั 
จํานวนพนักงาน (คน) 

2555 2556 
พนกังานฝ่ายผลิตและประกนัคุณภาพ 395 393 
พนกังานส่วนสาํนกังาน 141 152 
พนกังานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 1 1 
 

รวมทั้งส้ิน 
537 546 

  

การสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร 
 

 บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ แต่มีหลกัเกณฑก์ารเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามวิธีการท่ีระบุ ไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้             ใหถื้อ
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

คณะกรรมการ 
 
1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน  โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  
2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

2.1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
2.2. ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยูต่ามขอ้ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
2.3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
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กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเขา้มารับตาํแหน่งอีกได้ให้กรรมการตกลง
เห็นชอบร่วมกนัเก่ียวกบัลาํดบัในการพน้จากตาํแหน่งกรรมการตามวิธีการดงัไดก้ล่าวไวใ้นวรรคขา้งตน้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคน             ท่ีอยู่ใน
ตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไป
ถึงบริษทั 

5. ในกรณีท่ีกรรมการว่างลงโดยมิใช่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการต่อไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือนและบุคคลซ่ึงเขา้มาแทนจะ
อยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสีย 

 
กรรมการอสิระ และหรือ กรรมการตรวจสอบ 

 
อิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษทั ทั้ งน้ีกรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบต้องได้รับ              

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
 
ผู้บริหาร 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหาผูบ้ริหาร ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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การกาํกับดแูลกจิการ และการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้ : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้ งในการเขา้ร่วม
ประชุม การไดรั้บสารสนเทศ และการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อม
ทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั (หรือเป็นไปตามท่ี 
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด)  รวมทั้งยงัมีการ
เผยแพร่บนเวบ็ไซวตข์องบริษทัฯ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบเพื่อประกอบการตดัสินใจเขา้ร่วมประชุม
และลงมติของผูถื้อหุน้ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลหน่ึงบุคคลใดให้เป็น              
ผูรั้บมอบอาํนาจ โดยบริษทัไดเ้พิ่มทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้น โดยมีการเสนอให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บ
มอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ โดยจะระบุรายช่ือกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 
การประชุมผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556  บริษทัฯ ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจาํนวน 1 คร้ัง คือ  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                          
( Annual General Meeting or AGM )  ในวนัท่ี 9 เมษายน 2556  ท่ีหอ้งประชุม 1-2 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิตต ์โดยในการ
ประชุมดังกล่าว มีคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร ตลอดจนท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ              
เขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม  และจดัใหมี้การบนัทึกการประชุมทั้งในลกัษณะของวีดีโอ และการบนัทึกเสียง ตลอดการประชุม 
นอกจากน้ี ประธานกรรมการยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความเห็นและซกัถามประเด็นท่ีมีขอ้สงสัย อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 
2. การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์คณะกรรมการไดดู้แลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ โดยได้กาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้ งกาํหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนําขอ้มูลภายในบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ งการรักษา
ความลบัของลูกคา้ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นประกาศเร่ือง นโยบาย 
การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ซ่ึงกาํหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั และ
พนกังาน สรุปไดด้งัน้ี 

1.  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั และพนกังาน กระทาํการใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบั
ธุรกิจของบริษทัโดยไม่ไดรั้บความยินยอม ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัท่ีไม่มี           
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเร่ืองนั้นๆ อนุมติัใหท้าํไดเ้ท่านั้น 
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2. กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั และพนกังาน จะรักษาความลบัทางการคา้ของบริษทั                

ไวเ้ป็นความลบั โดยจะไม่ใช ้เปิดเผย และหรือเอาไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้น เวน้แต่นาํไปใชเ้พื่อทาํงานใหบ้ริษทั 
3. กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั และพนกังาน จะไม่ใช ้เปิดเผย และหรือเอาไป  ซ่ึงขอ้มูล

ท่ีเป็นความลบัทางการคา้ของบริษทั และ/หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนกระทาํการดงักล่าว โดยไม่ไดรั้บคาํยินยอมจากบริษทัไม่ว่า               
ในรูปแบบใดๆ 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั และหรือพนกังาน จะทาํงานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต   
และระมดัระวงัผลประโยชนข์องบริษทัเป็นสาํคญั 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน               
และผูบ้ริหารของบริษทั  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี คู่แข่ง เป็นตน้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
เจา้หน้ี : ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
ลูกคา้ : เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลบัของลูกคา้ 

และมีระบบในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพื่อรีบดาํเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมและ
โดยเร็วท่ีสุด 

คู่แข่ง : ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอตุสาหกรรมหรือผูก้าํกบัดูแลจากทางการกาํหนด                     
รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแขง่ขนั   

สงัคม : มีความรับผดิชอบต่อสังคมโดยดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ และให ้        
การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก้ือกลูและสร้างสรรคต่์อสังคมตามความเหมาะสม 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทัไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มขีดความสามารถใน   
การแข่งขนัของกิจการ รวมทั้งเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
โดยครอบคลุมหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

(1)  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(2) คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเส่ียงด้วย                 

ความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจ
และการกระทาํของตนเอง 
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(3) การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
(4) มีการกาํหนดจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจเพื่อใหก้รรมการและพนกังานถือปฏิบติั  พร้อมจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน

ของพนกังาน (Compliance Manual)  

นอกจากน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดทุกประการ ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรายงานการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
(แบบ 56-1) 

 

รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี            
ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้
นาํเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

 

ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ให้กบัผูถื้อหุ้น             
ทุกราย บริษทัยงัคงให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลและนําเสนอขอ้มูลดังกล่าวต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปให้เป็นไป                   
ตามมาตรฐานและกฏเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์               
ทั้ งโดยผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท 
www.mcssteel.com หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) info@mcssteel.co.th โดยในขณะน้ีบริษทัยงัไม่มีการจดัตั้ง 
หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  (Investor Relations)   เพื่อใหบ้ริการขอ้มูลต่างๆ ของบริษทั ไดม้อบหมายให ้   ดร.ไนยวน ชิ  และ/
หรือ นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา  ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป  

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน ์

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ           
ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์  เป้าหมาย ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจน
กาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการไปตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริตระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พงึปฏิบติัท่ีดี    
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

การประเมินและการบริหารงานท่ีรัดกมุต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ   
 

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาให้มีการกําหนดและแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารโดยกาํหนดระดับอาํนาจการดาํเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งส่ือสารบทบาทหน้าท่ีและ                
ความรับผดิชอบดงักล่าวต่อกรรมการและพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทางการ และใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดยบริษทัจะมี           
การติดตามการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวเป็นประจาํรวมถึงมีการกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย  

 

การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัมีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นต่างๆ รวม  8  ท่าน โดยเป็น
ตวัแทนจากผูถื้อหุ้น 1 ท่าน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และกรรมการภายนอก 1 ท่าน กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน ทั้งน้ีทั้ง  3  ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดไว ้เพื่อมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในดา้นต่างๆของบริษทั ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม เป็นประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 

 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ซ่ึงมีสัดส่วนการร้อยละ  12 %    และหากรวมนบัรวมการถือหุ้น             
ในกลุ่มของประธานกรรมการท่ีรวมบุตรจะมีสัดส่วนร้อยละ   14%     ( ณ วนัท่ี 2  มกราคม  พ.ศ. 2557 )   ของหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้
ทั้งหมด โดยประธานกรรมการบริษทัเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร อย่างไรก็ตาม การทาํรายการต่างๆ ท่ีไม่ใช่               
การดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ดว้ย  3  ท่าน                       
คิดเป็นร้อยละ  37.50  ของกรรมการทั้งหมด   

 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดับท่ีเหมาะสมและกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีการกาํหนดค่าตอบแทนจะจดัใหอ้ยู่
ในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละ
ท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั   
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 กรรมการ 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2556 

ซ่ึงประกอบดว้ยประชุมกรรมการ  13    คร้ัง , ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  6   คร้ัง 

 

 

หมายเหตุ 

1. คุณสุทธิพงษ ์ลาออกตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2555 

2. คุณฮารกิชิน  ทนัวานี ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 

3. พล.ต.อ.สุวฒัน ์จนัทร์อิทธิกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมกาตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 

4. พล.ต.อ.วชัรพล  ประสารราชกิจ ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 

 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2555 2556 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ 1,331,975 585,387 

2. นายสมพงษ ์เมธาสถิตยสุ์ข กรรมการ 706,616 313,818 

3. นายพรชยั พศิาลอนุกลูกิจ กรรมการ 558,950 248,400 

4. นายไพรัตน ์วิวฒันบ์วรวงษ ์ กรรมการ 558,950 253,400 

5.นายสุทธิพงษ ์เวศยว์รุตม ์ กรรมการ 558,388 - 

6. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

882,670 446,066 

7. พล.ต.อ.สุวฒัน ์จนัทร์อิทธิกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 738,218 298,818 

8.นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 738,218 373,818 

9. นายฮารกิชิน  ทนัวานี กรรมการ - 170,000 

10. พล.ต.อ.วชัรพล  ประสารราชกิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 25,000 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั M.C.S. Steel – Xiamen Co., Ltd. ( บริษทัยอ่ย ) 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน  ( หยวน ) 

2556 2555 
1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ 88,000 96,000 

2. พลตาํรวจเอกสุวฒัน ์จนัทร์อิทธิกลุ กรรมการ 88,000 96,000 

3. Mr. Kin Leong Lee กรรมการ 88,000 96,000 
 

 ผูบ้ริหาร 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอปีละ 4 คร้ังเป็นอย่างน้อย ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังทาง          
ฝ่ายบริหารไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลและรายละเอียดเพ่ือให้คณะกรรมการใชป้ระกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานใน             
ท่ีประชุมไดใ้ห้เวลากบักรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี และมี   
การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรอง เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบ
ได ้ซ่ึงในปี 2556 ท่ีผา่นมามีการประชุมทั้งหมด  13  คร้ัง   

 

คณะอนุกรรมการ 

บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวั               
ในการดํา เ นินงาน  โดยในปี  2556 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน    6     คร้ัง   และในปัจจุบันมี                          
นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา เป็นเลขาคณะกรรมการตราวจสอบ 

 

 

 

ค่าตอบแทน 

ปี 

2556 2555 

จาํนวน
ราย 

ค่าตอบแทน ( บาท ) จาํนวน
ราย 

ค่าตอบแทน ( บาท ) 

เงินเดือนและโบนสั 17 25,185,733.92 16 22,149,673.29 

เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ + อ่ืนๆ 16 1,138,394.00 14 2,232,136.85 
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ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัได้ให้ความสําคญัต่อการกาํกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารในเร่ืองต่าง ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
อยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกนั เพือ่ใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสมและชดัเจน  

อย่างไรก็ตามบริษทัมีแผนท่ีจะจัดตั้งหน่วยงานกาํกบัและตรวจสอบภายในเพื่อทาํหน้าท่ีในการกาํกับดูแล และ
ตรวจสอบการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษทัปฏิบติัเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีทางการและบริษทักาํหนด
ไว ้และเพ่ือใหห้น่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี หน่วยงานดงักล่าวจะข้ึน
ตรงและรายงานผลการกาํกบัดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานกาํกบัและ
ตรวจสอบภายในอยา่งเป็นทางการ   ซ่ึงบริษทัฯก็มีการตรวจสอบระบบภายในอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐาน
ระบบ ISO 9001 : 2008  
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รายการระหว่างกนั   
 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดร้วมไวใ้นงบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2556  และ 2555 มีดงัน้ี 

 

                     ช่ือบริษทั     ประเภทค่าใชจ่้าย 

หน่วย :ลา้นบาท 
 

       งบการเงินรวม   งบตามส่วนไดเ้สีย 

2556 2555 

  บริษทัยอ่ย /บริษทัร่วม  

M.C.S. STEEL – JAPAN  Co., LTD. 
                (บริษทัร่วม) 
  

 

รายไดอ่ื้น 1.24 0.19 

ซ้ือสินคา้หรือไดรั้บบริการ 35.74 1.48 

ค่าใชจ่้ายในการขายแล
บริการ 

113.93 162.05 

M.C.S. STEEL XIAMEN Co., LTD. 
                  (บริษทัยอ่ย)  

 

รายไดอ่ื้น 16.34 0.98 

ซ้ือสินคา้หรือไดรั้บบริการ 195.45 266.14 

ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริการ 

0.34 0.53 

    ( รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบหนา้  45 ) 
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(1) ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

 ในปี  2556  บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากดั (มหาชน) มีรายได้รวม 

จํานวน  2,449.144  ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการส่งออกไปยงั 

ประเทศญ่ีปุ่ น   มีค่าใช้จ่ายรวม  2,026.387 ล้านบาท  และมีกําไรสทุธิสว่นท่ี 

เป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 393.105 ล้านบาท 

 

 

(2) ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของกจิการ 

รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี     2556     บริษัทฯมีรายได้จากกการขายและบริการจํานวน 

2,315.099 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2555 จํานวน 109.544 ล้านบาท   หรือลด 

ลงร้อยละ 4.52 

   
 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี   2556  บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการจํานวน  1,589.775 

ล้านบาท  ลดลงจากปี  2555  จํานวน  418.632 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 

20.84 

ทัง้นีใ้นปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจํานวน  725.324  ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปี  2555  ซึง่มีกําไรขัน้ต้น 416.236 ล้านบาท  และมีอตัรา 

กําไรขัน้ต้นในปี 2556  เท่ากบัร้อยละ 31.33  สงูกว่าปี   2555   ท่ีมีอตัรากําไร 

ขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 17.17  เน่ืองมาจากการนํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี21 

( ปรับปรุง 2555 )  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ ( Functional Currency ) มาจดัทํางบการเงิน   ซึง่รายได้ 

และค่าใช้จา่ยหลกัของบริษัทฯ  เป็นสกลุเงินเยน  ( JPY )  สง่ผลให้งบการเงิน 

ในอดีตท่ีจดัทําตามสกลุเงินบาท แตกต่างกนัมากกบังบการเงินในปัจจบุนั 
 

   

   

 

 

 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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รายได้อ่ืน 

ในปี  2556  บริษัทฯ  มีรายได้อ่ืนจํานวน 52.918 ล้านบาท  ลดลง 

จากปี 2555 เป็นจํานวน 87.832 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯมีการ 

รับเงินชดเชยคา่ประกนัความเสียหายจากเหตการณ์อทุกภยัปี 2554 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี  2556  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 267.877 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

จากปี 2555 จํานวน 89.892 ล้านบาท เน่ืองจากปี2556 มีการสง่ออกงานไปประเทศ 

ญ่ีปุ่ นเพ่ิมขึน้จากปี 2555 จํานวน 9,635 ตนั ทําให้ค่าใช้จา่ยในการขายเพ่ิมขึน้ 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี  2556  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 144.090 ล้านบาท  

ลดลงจากปี 2555 จํานวน 38.635 ล้านบาท เน่ืองจากในปี2556 บริษัทฯย่อย 

ท่ีจีนมีการตัง้สํารองหนีส้ญูท่ีลดลง 

 

 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ในปี 2556 บริษัทฯมีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 20.3 ล้านบาท  

ลดลงจากปี 2555 จํานวน 2.845 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯย่อยในจีน มียอด 

ขายลดลง  สง่ผลให้มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลง แตใ่นขณะเดียวกนั 

บริษัทใหญ่ในประเทศไทย มีการตัง้สํารองค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ เน่ือง 

จากความลา่ช้าในการชําระเงินของลกูหนีร้ายใหม่ 

 

 

กาํไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

ในปี 2556 บริษัทฯมีกําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็นจํานวน  

81.127 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2555  จํานวน 8.750  ล้านบาท เป็นผลมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเยน ( JPY ) และค่าเงินหยวน ( RMB ) 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 5.22 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2555 จํานวน 5.208 ล้านบาท โดยต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ 

เกิดขึน้จากการกู้ ยืมเงินของบริษัทฯย่อยในประเทศจีน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุ 

เวียนภายในบริษัทฯ 
 

 

ภาษีเงนิได้ 

ในปี  2556 บริษัทฯมีภาษีเงินได้จํานวน 24.117 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

จากปี 2555 จํานวน 4.08 ล้านบาท 

 

 

กาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

จากปัจจยัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ทําให้ปี 2556  บริษัทฯมีผลกําไร 

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เป็นจํานวนทัง้สิน้ 393.105 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จาก 

ปี 2555 จํานวน 168.755 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 75.22 

(3) ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 
 

 

สนิทรัพย์รวม 

ณ 31 ธนัวาคม  2556 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมจํานวน  2,990.747  
ล้านบาท ลดลงจาก  31 ธนัวาคม 2555  จํานวน  606.405 ล้านบาท   หรือเป็น
อตัราการลดลงร้อยละ 16.86 

 

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีเ้งนิประกัน 

ณ 31 ธนัวาคม  2556 บริษัทฯมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีเ้งินประกนั 
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สนิค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธนัวาคม  2556 บริษัทฯมีสินค้าคงเหลือจํานวน 377.39 ล้าน 

บาท ลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2555  จํานวน 1,050.67 ล้านบาท  หรือเป็นอตัราการ 

ลดลงร้อยละ73.57 เน่ืองจากปี 2557 บริษัทฯจะเร่ิมผลิตงานในเดือนเมษายน จงึยงั 

ไม่ได้สัง่วตัถดุิบเข้าคลงัเพ่ือรอการการผลิต 
 

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ 31 ธนัวาคม  2556 บริษัทฯ  มีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ  

จํานวน 519.867 ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 256.28 ล้านบาท  

หรืออตัราการลดลงร้อยละ 33.02 สาเหตท่ีุลดลงเน่ืองมาจากผลของการทํางบการ 

เงินอิงสกลุเงินเยน (JPY) 
 

 

หนีส้นิรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจํานวน 520.778 ล้านบาท 

ลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 726.153 ล้านบาท หรือเป็นอตัราการลดลง 

ร้อยละ 58.24 

 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน  2,469.97 ล้าน 

บาทเพ่ิมขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 119.75 ล้านบาท หรือเป็นอตัราการ 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.1  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

เรียน   ท่านผู้ถอืหุ้นและผู้เกีย่วข้องทุกท่าน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระ 3 
ท่าน  ซ่ึงองคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 

1. นายสมยศ  เจียมจิรังกร            เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล.ต.อ.วชัรพล   ประสารราชกิจ       เป็นกรรมการตรวจสอบ 
3. นายทินกร            สีดาสมบูรณ์           เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม  6 คร้ัง  ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยสรุปดงัน้ี 

 
1. สอบทานความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ  ซ่ึง    งบการเงิน 
ดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ  และเป็นไปตามขอ้กาํหนดและ
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
2. ดา้นการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาและ 
มีความเห็นวา่การกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กฏหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  
 
3. พิจารณาสอบทานการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ โดยติดตามใหมี้การปฏิบติัและป้องกนัความเส่ียง ทั้งจากการแนะนาํ 
โดยผูส้อบบญัชีและจากการบริหารงานของบริษทัในสถานะการณ์ท่ีแปล่ียนแปลง ทางดา้นเศรษฐกิจ  และสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 
4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการเสนอแนะเพือ่ช่วยปรับปรุงระบบ       การควบคุม 
ภายในใหมี้ประสิทธิผลและความคล่องตวั ต่อการบริหารจดัการใหท้นัต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกปัจจุบนั 
 
5. ดา้นการกาํกบัดูแลการตรวจสอบภายใน ไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจาํปี การปฏิบติังาน การรายงานผล      ซ่ึงการ 
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเหมาะสม ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงและทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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         รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( ต่อ )  
 
6. การประเมินการปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพือ่ 
ขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้ง บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั ดงัรายนามต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2557  โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท  
 
              อน่ึง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและให้คาํแนะนาํใน
การบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชนต่์อบริษทั    ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี ตอ้งขอขอบคุณมา ณ.โอกาสน้ี  

 
 
 
          ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
 
 
          ( นายสมยศ เจียมจิรังกร ) 

                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

ช่ือผู้สอบบัญชี เลขทีใ่บอนุญาต  

1 นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตนบ์ดี 3440 หรือ 
2 นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์ 3809 หรือ 
3 นายชูพงษ ์ สุรชุติกาล 4325 หรือ 
4 นางนิสากร  ทรงมณี 5035  
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รายงานของผูต้รวจสอบบัญชรีับอนญุาต   

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้น 
    บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ของเฉพาะบริษทั  เอม็.ซี.เอส. สตีล  จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ  การเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบ
บญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข
ของขา้พเจา้ 
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รายงานของผูต้รวจสอบบัญชรีับอนญุาต ( ตอ่ )  
 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไข 

บริษทัมีเงินลงทุนใน M.C.S. Steel Japan Co.,Ltd. ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม โดยมีเงินลงทุน จาํนวน 7.04         ลา้นบาท 
(45 ลา้นเยน)  และกาํไรจากการใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในระหว่างปี จาํนวน 77,176 บาท  ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บหลกัฐานการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมอย่างเพียงพอของขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงบริษทัใชข้อ้มูลทางการเงินท่ีจดัทาํ
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมมาบนัทึกรายการบญัชีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีแสดงยอดคงเหลือในงบการเงินรวม 
จาํนวน 76,635 บาท และขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืน เพื่อให้เป็นท่ีพอใจในการแสดงมูลค่าของบญัชีเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมได ้ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่ควรมีการปรับปรุงจาํนวนเงินดงักล่าวหรือไม่ 

บริษทัมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร มิซูโฮ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  จาํนวน 0.44 ลา้นบาท (1.43    ลา้นเยน) ขา้พเจา้
ไดส่้งหนงัสือยืนยนัยอดแต่ไม่ไดรั้บหนงัสือยืนยนัตอบกลบัจากธนาคาร ณ วนัท่ีในหนา้รายงานน้ีและขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการ
ตรวจสอบอ่ืน เพื่อใหเ้ป็นท่ีพอใจในยอดคงเหลือของบญัชีเงินฝาก รวมถึงความครบถว้นของภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจมีอยูก่บั
ธนาคารดงักล่าว 
 
ความเห็นอย่างมเีงือ่นไข 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวในวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข            งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั   เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการ
ดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เร่ืองอืน่ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั  เอม็.
ซี.เอส. สตีล  จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ก่อนปรับปรุงใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน   ลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2556  
 
 
          บริษทั  สอบบัญชี  ด ีไอ เอ  อนิเตอร์เนช่ันแนล  จาํกดั 
 
 
 
             (นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์) 
                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 
 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557



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

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,192,050,753     865,298,142        1,155,475,794     1,192,050,753     739,170,452        1,155,475,794     
เงินลงทุนชัว่คราว 8 35,980,681          20,195,385          35,574,662          35,980,681          20,195,385          35,574,662          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเงินประกนั 6, 9 94,699,181          303,549,205        237,851,815        94,699,181          245,718,648        237,851,815        
ลูกหน้ีอ่ืน 6 44,537,093          61,717,609          22,743,914          44,537,093          40,274,321          22,743,914          
สินคา้คงเหลือ 10 377,396,318        1,428,068,295     1,241,926,859     377,396,318        1,348,208,224     1,241,926,859     
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 13 716,841,149        -                       -                       100,012,188        -                       -                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,461,505,175     2,678,828,636     2,693,573,044     1,844,676,214     2,393,567,030     2,693,573,044     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 76,635                 -                       376,922,098        7,043,445            7,976,948            370,906,207        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                       -                       -                       128,587,100        258,896,679        -                       
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน -                       -                       61,045,391          -                       -                       61,045,391          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 430,123               487,129               561,169               430,123               487,129               561,169               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 519,867,553        776,151,352        561,789,995        519,867,553        533,027,236        561,789,995        
สิทธิการเช่าท่ีดิน 15 -                       115,482,672        -                       -                       -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 3,760,212            4,706,842            4,898,076            3,760,212            4,706,842            4,898,076            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 5,099,108            21,486,909          3,006,820            4,750,767            2,762,995            3,006,820            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,098                   8,103                   8,104                   8,098                   8,103                   8,104                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 529,241,729        918,323,007        1,008,231,653     664,447,298        807,865,932        1,002,215,762     

รวมสินทรัพย์ 2,990,746,904     3,597,151,643     3,701,804,697     2,509,123,512     3,201,432,962     3,695,788,806     

(บาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้ 1



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

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 6,18 41,815,930          917,280,106        784,979,348        41,815,930          743,699,844        784,979,348        
เจา้หน้ีอ่ืน 19,673,651          59,300,074          21,347,505          19,673,651          13,741,286          21,347,505          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,181,364            1,790,063            17,486,207          3,181,364            1,790,063            17,486,207          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6 66,780,623          84,038,969          163,642,212        69,105,435          84,571,164          163,642,211        
รายไดรั้บล่วงหนา้ 28,321,349          41,821,506          156,919,435        28,321,349          14,511,302          156,919,435        
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 13 253,852,390        -                       -                       -                       -                       -                       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 413,625,307        1,104,230,718     1,144,374,707     162,097,729        858,313,659        1,144,374,706     

หนี้สินไม่หมนุเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 -                       35,988,583          141,249               -                       -                       -                       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 5,292,573            5,100,118            6,370,541            5,292,573            5,100,118            6,370,541            
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 20 99,105,009          101,611,915        99,032,749          99,105,009          99,042,072          99,032,750          
ประมาณการหน้ีสิน 32 2,755,406            -                       -                       2,755,406            -                       -                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 107,152,988        142,700,616        105,544,539        107,152,988        104,142,190        105,403,291        

รวมหนีสิ้น 520,778,295        1,246,931,334     1,249,919,246     269,250,717        962,455,849        1,249,777,997     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 21 500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        500,000,000        
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 140,000,000        140,000,000        140,000,000        140,000,000        140,000,000        140,000,000        
กาํไรสะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 50,000,000          50,000,000          50,000,000          50,000,000          50,000,000          50,000,000          
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,065,494,994     1,762,389,860     1,638,039,488     2,042,537,817     1,778,361,852     1,644,592,715     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (398,627,976)       (188,562,124)       123,845,963        (492,665,022)       (229,384,739)       111,418,094        

รวมส่วนของบริษทั 2,356,867,018 2,263,827,736 2,451,885,451 2,239,872,795 2,238,977,113 2,446,010,809

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 113,101,591        86,392,573          -                       -                       -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,469,968,609 2,350,220,309 2,451,885,451 2,239,872,795 2,238,977,113 2,446,010,809

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,990,746,904     3,597,151,643     3,701,804,697     2,509,123,512     3,201,432,962     3,695,788,806     

(บาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้ 2



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

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 6 2,315,099,271  2,424,643,524  2,234,050,115  2,258,466,678  
รายไดอ่ื้น 6 52,917,743       140,750,735     59,576,084       105,185,509     
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 81,127,350       89,882,393       81,253,087       87,598,099       
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจ -                   1,916,504         -                   -                   

รวมรายได้ 2,449,144,364  2,657,193,156  2,374,879,286  2,451,250,286  

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขายและบริการ 6 1,589,775,012  2,008,407,144  1,563,519,197  1,821,173,611  
คา่ใชจ่้ายในการขาย 6 267,876,760     177,984,148     268,951,421     178,266,613     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 144,090,683     182,725,293     170,028,739     140,778,915     
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 6 19,424,376       24,247,422       12,926,850       18,906,148       
ตน้ทุนทางการเงิน 5,220,067         11,956,788       58,730              5,591,560         
ขาดทุนจากการโอนหุน้ -                   -                   -                   34,232,557       

รวมค่าใช้จ่าย 2,026,386,898  2,405,320,795  2,015,484,937  2,198,949,404  

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ในตราสารทุน - การบญัชี
   ด้านผู้ลงทุน
   บริษทัร่วม 11 77,176              (11,029,058)     -                   -                   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 422,834,642     240,843,303     359,394,349     252,300,882     
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 26 (24,117,642)     (20,043,990)     (5,218,402)       (18,531,745)     

กาํไรสําหรับปี 398,717,000     220,799,313     354,175,947     233,769,137     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียน
    จากการแปลงคา่งบการเงิน (188,968,718)   (300,285,347)   (263,280,283)   (340,802,833)   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษี (188,968,718)   (300,285,347)   (263,280,283)   (340,802,833)   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 209,748,282     (79,486,034)     90,895,664       (107,033,696)   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้ 3



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

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 393,105,116     224,350,372     354,175,947     233,769,137     
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,611,884         (3,551,059)       -                   -                   

กาํไรสําหรับปี 398,717,000     220,799,313     354,175,947     233,769,137     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 183,039,264     (88,057,715)     90,895,664       (107,033,696)   
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 26,709,018       8,571,681         -                   -                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 209,748,282     (79,486,034)     90,895,664       (107,033,696)   

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 28 0.79                  0.45                  0.71                  0.47                  

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ผลต่างของ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรองตาม อตัราแลกเปลี่ยนจาก ของ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การแปลงค่างบการเงินส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุน้
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  - ตามที่เคยรายงานไว้ 500,000,000       140,000,000       50,000,000         1,635,173,917    13,890,379         13,890,379         2,339,064,296    -                     2,339,064,296    

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                     -                     -                     2,865,571           109,955,584       109,955,584       112,821,155       -                     112,821,155       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   - หลังการปรับปรุง 500,000,000       140,000,000       50,000,000         1,638,039,488    123,845,963       123,845,963       2,451,885,451    -                     2,451,885,451    

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั -                     -                     -                     (100,000,000)     -                     -                     (100,000,000)     -                     (100,000,000)     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     77,820,892         77,820,892         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                     -                     -                     224,350,372       -                     -                     224,350,372       (3,551,059)         220,799,313       
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ปรับปรุงใหม่) -                     -                     -                     -                     (312,408,087)     (312,408,087)     (312,408,087)     12,122,740         (300,285,347)     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                     -                     -                     224,350,372       (312,408,087)     (312,408,087)     (88,057,715)       8,571,681           (79,486,034)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555  - หลังการปรับปรุง 500,000,000       140,000,000       50,000,000         1,762,389,860    (188,562,124)     (188,562,124)     2,263,827,736    86,392,573         2,350,220,309    

(บาท)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
งบการเงินรวม
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

  

รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ผลต่างของ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรองตาม อตัราแลกเปลี่ยนจาก ของ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การแปลงค่างบการเงินส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทั ควบคุม ของผูถ้ือหุน้
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  - ตามที่เคยรายงานไว้ 500,000,000       140,000,000       50,000,000         1,700,122,612    (8,846,708)         (8,846,708)         2,381,275,904    89,288,800         2,470,564,704    

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                     -                     -                     62,267,248         (179,715,416)     (179,715,416)     (117,448,168)     (2,896,227)         (120,344,395)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   - หลังการปรับปรุง 500,000,000       140,000,000       50,000,000         1,762,389,860    (188,562,124)     (188,562,124)     2,263,827,736    86,392,573         2,350,220,309    

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 29 -                     -                     -                     (89,999,982)       -                     -                     (89,999,982)       -                     (89,999,982)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                     -                     -                     393,105,116       -                     -                     393,105,116       5,611,884           398,717,000       
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                     -                     -                     (210,065,852)     (210,065,852)     (210,065,852)     21,097,134         (188,968,718)     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                     -                     -                     393,105,116       (210,065,852)     (210,065,852)     183,039,264       26,709,018         209,748,282       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 500,000,000       140,000,000       50,000,000         2,065,494,994    (398,627,976)     (398,627,976)     2,356,867,018    113,101,591       2,469,968,609    

(บาท)

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างของ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรองตาม อตัราแลกเปลี่ยนจาก ของ ของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การแปลงค่างบการเงิน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  - ตามที่เคยรายงานไว้ 500,000,000        140,000,000        50,000,000          1,641,585,895     -                             -                      2,331,585,895     

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                       -                       -                       3,006,820            111,418,094              111,418,094        114,424,914        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   - หลังการปรับปรุง 500,000,000        140,000,000        50,000,000          1,644,592,715     111,418,094              111,418,094        2,446,010,809     

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั -                       -                       -                       (100,000,000)       -                             -                      (100,000,000)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                       -                       -                       233,769,137        -                             -                      233,769,137        
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (ปรับปรุงใหม่) -                       -                       -                       -                       (340,802,833)             (340,802,833)      (340,802,833)       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                       -                       -                       233,769,137        (340,802,833)             (340,802,833)      (107,033,696)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555  - หลังการปรับปรุง 500,000,000        140,000,000        50,000,000          1,778,361,852     (229,384,739)             (229,384,739)      2,238,977,113     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

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

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างของ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรองตาม อตัราแลกเปลี่ยนจาก ของ ของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การแปลงค่างบการเงิน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทั
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  - ตามที่เคยรายงานไว้ 500,000,000        140,000,000        50,000,000          1,711,981,118     -                             -                      2,401,981,118     

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 5 -                       -                       -                       66,380,734          (229,384,739)             (229,384,739)      (163,004,005)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   - หลังการปรับปรุง 500,000,000        140,000,000        50,000,000          1,778,361,852     (229,384,739)             (229,384,739)      2,238,977,113     

รายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 29 -                       -                       -                       (89,999,982)         -                             -                      (89,999,982)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี -                       -                       -                       354,175,947        -                             -                      354,175,947        
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                       -                       (263,280,283)             (263,280,283)      (263,280,283)       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                       -                       -                       354,175,947        (263,280,283)             (263,280,283)      90,895,664          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 500,000,000        140,000,000        50,000,000          2,042,537,817     (492,665,022)             (492,665,022)      2,239,872,795     

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
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บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด 

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 398,717,000     220,799,313     354,175,947     233,769,137     
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 81,466,139       105,308,348     56,016,940       77,162,715       
ดอกเบ้ียรับ (8,103,213)        (8,528,426)        (7,569,495)        (8,528,426)        
เงินปันผลรับ -                    -                    -                    (438,107)           
ตน้ทุนทางการเงิน 4,601,515          5,810,451          2,882                 7,825                 
(กลบัรายการ)ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 58,172,189       (6,899,317)        23,685,104       -                    
กลบัรายการค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลา้สมยั (2,313,066)        (2,120,935)        (2,313,066)        (2,120,935)        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ (32,242,314)      9,640,014          (31,714,672)      9,414,501          
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 192,455             472,707             192,455             472,707             
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 2,756,455          -                    2,756,455          -                    
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (59,995)             4,196,714          107,055             4,198,884          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
   ตราสารทุน - บริษทัร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ -                    11,029,058       -                    -                    
ขาดทุนจากการโอนหุน้ -                    -                    -                    32,054,899       
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจ -                    (2,055,059)        -                    -                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24,117,642       20,043,990       5,218,402          18,531,745       
527,304,807     357,696,858     400,558,007     364,524,945     

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีเงินประกนัและลูกหน้ีอ่ืน ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 16,377,775       38,185,998       123,071,590     (25,876,358)      
สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 925,950,059     (120,352,526)    973,124,972     (104,160,430)    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (878,047,563)    72,128,637       (705,333,244)    (50,603,662)      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 38,464,886       (80,725,684)      10,435,722       (80,313,029)      
รายไดรั้บล่วงหนา้ เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 27,049,254       (115,097,929)    13,810,047       (142,408,133)    

จ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน -                    (1,540,000)        -                    (1,540,000)        

จ่ายหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 5,875,110          -                    5,875,110          (9,405,179)        

จ่ายภาษีเงินได ้ (31,081,023)      (49,221,623)      (4,375,520)        (32,742,082)      
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 631,893,305     101,073,731     817,166,684     (82,523,928)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

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

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 8,103,213          12,174,652       7,569,495          9,007,543          
รับเงินปันผล -                    -                    -                    438,107             
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (99,954,703)      (108,063,713)    (99,356,011)      (87,876,888)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (344,061)           (383,995)           (344,061)           (383,995)           
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,550,817          427,970             784,987             427,970             
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง(เพ่ิมข้ึน) (15,785,296)      15,227,205       (15,785,296)      15,227,205       
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                    60,449,162       -                    60,449,162       
เงินจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย -                    (13,646,219)      -                    (59,204,000)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (106,430,030)    (33,814,938)      (107,130,886)    (61,914,896)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (4,601,515)        (5,817,746)        (2,882)               (7,825)               
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (54,087,000)      (125,588,750)    -                    -                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 179,004,665     -                    -                    -                    
จ่ายเงินปันผล (89,999,982)      (100,000,000)    (89,999,982)      (100,000,000)    
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 30,316,168       (231,406,496)    (90,002,864)      (100,007,825)    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (185,701,095)    (126,029,949)    (167,152,633)    (171,858,693)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 555,779,443     (164,147,703)    620,032,934     (244,446,649)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 865,298,142     1,155,475,794  739,170,452     1,155,475,794  
โอนไปสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (43,325,737)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 1,192,050,753  865,298,142     1,192,050,753  739,170,452     

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีโอนใหเ้น่ืองจาก
   การซ้ือธุรกิจ -                    272,042,085 -                    -                    
เจา้หน้ีซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 9,452,115.86    1,677,870 9,377,226 1,677,870
เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,469                 40,069 4,469 40,069

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4  การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
5  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
6  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
8  เงินลงทุนอ่ืน 
9  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเงินประกนั 
10  สินคา้คงเหลือ 
11  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
12  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

13  สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 
14  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15  สิทธิการเช่าท่ีดิน 
16  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18  เจา้หน้ีการคา้ 
19  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
20  ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 
21  ทุนเรือนหุน้ 
22  สาํรอง 
23  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
24  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 
25  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26  ภาษีเงินได ้
27  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
 

 
 
 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   
28  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
29  เงินปันผล 
30  เคร่ืองมือทางการเงิน 
31  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33  งบการเงินในสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 
34  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
35  การจดัประเภทรายการใหม่ 
36  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
37  การอนุมติังบการเงิน 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกัด (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู่ท่ีได้จด
ทะเบียนตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 70 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึง
ต่อไปน้ีรวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2548 
 
ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2556 บริษทั ไดจ้ดทะเบียนตั้งสาํนกังานสาขาท่ีประเทศญ่ีปุ่นกบักระทรวงยุติธรรม ท่ีอยูท่ี่ไดจ้ด
ทะเบียนตั้งอยูท่ี่ 5-24-15-201, Shiba,Minato-Ku,Tokyo,108-0014 Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํเนินงานดา้นการ
ประสานงานต่างๆในประเทศญ่ีปุ่นแทนการวา่จา้ง M.C.S. Steel  Japan Co., Ltd.  (บริษทัร่วม)   

ณ วนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ได้โอนเงินเงินทดรองจ่ายไปยงัสาขาท่ีญ่ีปุ่นจาํนวนเงิน 32 ล้านเยนญ่ีปุ่น 
(เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 10 ลา้นบาท) เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานภายในของสาขา  

ปัจจุบนั เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัทางกฎหมายท่ีต่างประเทศ ทาํให้การดาํเนินการของสาขานั้นไม่ประสบความสําเร็จ 
เท่าท่ีควร ดงันั้นบริษทัจึงตดัสินใจเขา้ไปยกเลิกสาขาดงักล่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2556 แต่เน่ืองจากสาขา
ดงักล่าวไดเ้ป็นตวัแทนบริษทัเพ่ือยื่นเร่ืองเจรจาต่อคู่สัญญาท่ีต่างประเทศ สาขาดงักล่าวจึงยงัไม่สามารถดาํเนินการ
ปิดตามมติของบริษทัได้ โดยสาขาดังกล่าวไม่ได้มีการดาํเนินงานใดๆ นอกจากเป็นตวัแทนของบริษทัในการ
ดาํเนินการเจรจาตกลงเร่ืองการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระนาน ทั้งน้ีบริษทัไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญกบัลูกหน้ีรายดงักล่าวแลว้ 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ นายไน ยวน ชิ (ถือหุ้นร้อยละ 12) เป็นบุคคลสญัชาติ
ไทย  และ บริษทั ไทยเอน็วิดีอาร์ จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 4) เป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทโครงเหลก็สาํหรับงานก่อสร้างอาคาร  
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 6, 11 และ 12 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ค) สกลุเงินท่ีนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ สกุลเงิน
เยนญ่ีปุ่น การแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกลุเงินบาทเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

งบการเงินสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในการนําเสนองบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงิน” ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาทยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  
 

      15 

 

 (ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 19 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 26 ภาษีเงินได ้
 

 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั     

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียง
ท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การกาํหนด
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วนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  
 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้ก
ซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ 
ให้ใชร้าคาท่ีตํ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสญัญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด ไป
หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 

หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ (โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของ 
ผูถู้กซ้ือถืออยู ่(โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยูก่บัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่า
ตามราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํงานในอนาคต ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทน
พนกังานภายหลงัการรวมธุรกิจ 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

บริษัทย่อย    
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง
วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั 
 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

 

บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั
ถูกสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูก
ลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว  
 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในกาํไรหรือขาดทุน และ กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัท่ีถูก
ลงทุน ภายหลงัจากการปรับปรุงนโยบายการบญัชีใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพล
อยา่งมีนยัสาํคญั จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญันั้นส้ินสุดลง  เม่ือส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บมี
จาํนวนเกินกวา่ส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกทอนลงจน
เป็นศูนยแ์ละจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้ง
จ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนในนามของผูถู้กลงทุน  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน    
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั ซ่ึงแตกต่างจากสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นท่ีเป็นสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการดาํเนินงาน กิจการในกลุ่มบริษทัจะกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการ รายการต่างๆ
ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 
ก) รายการและยอดคงเหลือ 
  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะบนัทึกรายการเร่ิมแรกเป็นสกุลเงินบาท รายการท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างไตรมาสแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย
ของไตรมาสท่ีเกิดรายการ  
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนทนัที
ของสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
  รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศซ่ึงเคยบนัทึกไวด้ว้ยราคาทุนเดิมจะถูกแปลงค่า
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกไวด้ว้ยมูลค่า
ยติุธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกาํหนดมูลค่ายติุธรรมนั้น 
 ข) กิจการในกลุ่มบริษทั 
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในกลุ่มบริษทัท่ีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไม่ใช่เงินเยนญ่ีปุ่นจะถูก
แปลงค่าเป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประมาณข้ึนซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียนจริง ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกว่ามีการจาํหน่ายเงิน
ลงทุนในกิจการนั้นออกไป จึงรับรู้ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

(ค) เคร่ืองมอืทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์   
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การ
กาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 
 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้ ลกูหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของวตัถุดิบคาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตคาํนวณโดยใชวิ้ธีเจาะ
เจาะจง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ รวมการปันส่วนของค่า
โสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ   

 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น
โดยประมาณในการขาย 

 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
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 เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ซ) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนั
ความเส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3-5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
  

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ฌ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตนและสิทธิการเช่าที่ดิน  

 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม   
สาํหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
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และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายใน รับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจาํหน่าย   
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิ
การเช่าท่ีดินซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม  โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่าท่ีดินเม่ือสินทรัพยน์ั้น
พร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 5-10 ปี 
สิทธิการเช่าท่ีดิน 50 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ญ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั   
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย
ค่ามาก่อน 
  

(ฎ) หน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อัตราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัร ซ่ึงมีระยะเวลาครบ
กาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะจ่าย 
 
การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้เม่ือมีการคาํนวณผลของผลประโยชน์ของพนกังานของกลุ่มบริษทั การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์าํกดั
เพียงยอดรวมของตน้ทุนในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และมลูค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต 
 
เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน์ สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น
สิทธิขาด ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือ
ขาดทุน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หากกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงาน
ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน   

 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายดงักล่าว โดยบริษทัจะปรับมูลค่าของประมาณการดงักล่าวอยูท่ี่ 100 ลา้นบาท ทุกส้ินปี ซ่ึงประมาณ
การดงักล่าวรวมถึงผลความเสียหายต่างๆท่ีอาจเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ  
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ 
 

ประมาณการค่าใชจ่้ายของสญัญาท่ีเสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเม่ือประโยชนท่ี์กลุ่มบริษทั
พึงไดรั้บน้อยกว่าตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญา การประมาณค่าใชจ่้ายรับรู้ดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดสัญญา หรือ ตน้ทุนสุทธิท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือดาํเนินสัญญาต่อ 
แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นสญัญาก่อนท่ี
จะรับรู้และวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน 
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(ฒ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย      เงินปันผล
ของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ด) สัญญาเช่าดําเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
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ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 

(ต) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หากเป็นไปไดว้่าจะ
ไม่มีการใชป้ระโยชนใ์นอนาคตอนัใกล ้   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการปรับปรุงโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ  กลุ่มบริษทั/บริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การ
ประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงิน
ได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ถ) กาํไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและมี
ผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

  
การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัดงัน้ี   

 
4.1  การบัญชีภาษเีงินได้ 

  
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุให้กิจการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน   
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือคาํนวณภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี  เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว
ในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชป้ระโยชนจ์ริง  
 
ทั้งน้ี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 
4.2 การบัญชีเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ี
ใชใ้นการรายงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบ
กิจการ โดย กาํหนดใหกิ้จการระบุสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศ ใหเ้ป็น
สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าว ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2552) ไดใ้ห้คาํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืนนอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของกิจการ 
 
ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินเยนญ่ีปุ่น ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 21(ปรับปรุง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับ
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของบริษทั 
ทั้งน้ี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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4.3   การนําเสนอข้อมลูส่วนงานดําเนินงาน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน โดยไดรั้บขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ี
ได้รายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดงักล่าว ท่ีผ่านมาบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงานตาม
ส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงาน  
 
ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือ
กาํไรต่อหุน้ของบริษทั 
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5 ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัและกลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,142,610        12,866             1,155,476        1,142,610        12,866             1,155,476        
เงินลงทุนชั่วคราว 35,227             348                   35,575             35,227             348                   35,575             
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีเงินประกนั 232,956           4,896               237,852           232,956           4,896               237,852           
ลูกหน้ีอ่ืน 22,486             257                   22,743             14,031             8,712               22,743             
สินค้าคงเหลือ 1,264,480        (22,553)            1,241,927        1,272,935        (31,008)            1,241,927        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,697,759        (4,186)              2,693,573        2,697,759        (4,186)              2,693,573        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 287,864           89,058             376,922           280,385           90,521             370,906           
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 60,449             597                   61,046             60,449             597                   61,046             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 500                   61                     561                   500                   61                     561                   
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 520,771           41,019             561,790           520,771           41,019             561,790           
สินทรัพยไ์มมี่ตัวตน 4,850               48                     4,898               4,850               48                     4,898               
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี -                   3,007               3,007               -                   3,007               3,007               
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 8                       -                   8                       8                       -                   8                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 874,442           133,790           1,008,232        866,963           135,253           1,002,216        

รวมสินทรัพย์ 3,572,201        129,604           3,701,805        3,564,722        131,067           3,695,789        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้า 796,201           (11,222)            784,979           796,201           (11,222)            784,979           
เจ้าหน้ีอ่ืน 21,617             (269)                 21,348             21,617             (269)                 21,348             
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 17,657             (171)                 17,486             17,657             (171)                 17,486             
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 143,017           20,625             163,642           143,016           20,626             163,642           
รายได้รับล่วงหนา้ 148,212           8,707               156,919           148,212           8,707               156,919           
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,126,704        17,670             1,144,374        1,126,703        17,671             1,144,374        

                                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี -                   141                   141                   -                   -                   -                   
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 6,433               (62)                   6,371               6,433               (62)                   6,371               
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินค้า 100,000           (967)                 99,033             100,000           (967)                 99,033             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 106,433           (888)                 105,545           106,433           (1,029)              105,404           

รวมหนีสิ้น 1,233,137        16,782             1,249,919        1,233,136        16,642             1,249,778        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 500,000           -                   500,000           500,000           -                   500,000           

      หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
   ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแล้ว  500,000           -                   500,000           500,000           -                   500,000           
      หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 140,000           -                   140,000           140,000           -                   140,000           
กาํไรสะสม
    จัดสรรแล้ว
        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 50,000             -                   50,000             50,000             -                   50,000             
    ยงัไมไ่ด้จัดสรร 1,635,174        2,866               1,638,040        1,641,586        3,007               1,644,593        
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 13,890             109,956           123,846           -                   111,418           111,418           
รวมส่วนของบริษัท 2,339,064        112,822           2,451,886        2,331,586        114,425           2,446,011        

ส่วนได้เสียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,339,064        112,822           2,451,886        2,331,586        114,425           2,446,011        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,572,201        129,604           3,701,805        3,564,722        131,067           3,695,789        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)
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สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 857,097           8,201               865,298           731,343           7,827               739,170           
เงินลงทุนชั่วคราว 20,000             196                   20,196             20,000             196                   20,196             
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีเงินประกนั 290,361           13,188             303,549           242,674           3,045               245,719           
ลูกหน้ีอ่ืน 66,302             (4,584)              61,718             47,196             (6,922)              40,274             
สินค้าคงเหลือ 1,546,678        (118,610)         1,428,068        1,468,396        (120,188)         1,348,208        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,780,438        (101,609)         2,678,829        2,509,609        (116,042)         2,393,567        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                   -                   -                   8,344               (367)                 7,977               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   298,408           (39,511)            258,897           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 500                   (13)                   487                   500                   (13)                   487                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 792,877           (16,726)            776,151           552,975           (19,948)            533,027           
สิทธิการเช่าท่ีดิน 115,131           352                   115,483           -                   -                   -                   
สินทรัพยไ์มมี่ตัวตน 4,661               46                     4,707               4,661               46                     4,707               
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี -                   21,487             21,487             -                   2,763               2,763               
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 8                       -                   8                       8                       -                   8                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 913,177           5,146               918,323           864,896           (57,030)            807,866           

รวมสินทรัพย์ 3,693,615        (96,463)            3,597,152        3,374,505        (173,072)         3,201,433        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้า 924,482           (7,202)              917,280           751,417           (7,717)              743,700           
เจ้าหน้ีอ่ืน 59,298             2                       59,300             13,875             (134)                 13,741             
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,807               (17)                   1,790               1,807               (17)                   1,790               
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 84,808             (769)                 84,039             85,340             (769)                 84,571             
รายได้รับล่วงหนา้ 44,944             (3,122)              41,822             14,937             (425)                 14,512             
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,115,339        (11,108)            1,104,231        867,376           (9,062)              858,314                              
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี -                   35,989             35,989             -                   -                   -                   
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 5,149               (49)                   5,100               5,149               (49)                   5,100               
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินค้า 102,562           (950)                 101,612           100,000           (958)                 99,042             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 107,711           34,990             142,701           105,149           (1,007)              104,142           

รวมหนีสิ้น 1,223,050        23,882             1,246,932        972,525           (10,069)            962,456           

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 500,000           -                   500,000           500,000           -                   500,000           

      หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
   ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแล้ว  500,000           -                   500,000           500,000           -                   500,000           
      หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 140,000           -                   140,000           140,000           -                   140,000           
กาํไรสะสม
    จัดสรรแล้ว
        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 50,000             -                   50,000             50,000             -                   50,000             
    ยงัไมไ่ด้จัดสรร 1,700,123        62,267             1,762,390        1,711,980        66,382             1,778,362        
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (8,847)              (179,715)         (188,562)         -                   (229,385)         (229,385)         
รวมส่วนของบริษัท 2,381,276        (117,448)         2,263,828        2,401,980        (163,003)         2,238,977        

ส่วนได้เสียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม 89,289             (2,897)              86,392             -                   -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,470,565        (120,345)         2,350,220        2,401,980        (163,003)         2,238,977        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,693,615        (96,463)            3,597,152        3,374,505        (173,072)         3,201,433        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,181,286        10,765             1,192,051        1,181,286        10,765             1,192,051        
เงินลงทุนชั่วคราว 35,656             325                   35,981             35,656             325                   35,981             
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีเงินประกนั 93,840             859                   94,699             93,840             859                   94,699             
ลูกหน้ีอ่ืน 44,561             (24)                   44,537             44,562             (25)                   44,537             
สินค้าคงเหลือ 416,568           (39,172)            377,396                       416,568 (39,172)            377,396           
สินทรัพยท่ี์ถือไว้เพ่ือขาย 690,966           25,875             716,841           130,553           (30,541)            100,012           
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,462,877        (1,372)              2,461,505        1,902,465        (57,789)            1,844,676        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 501                   (424)                 77                     8,344               (1,301)              7,043               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   167,854           (39,267)            128,587           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 500                   (70)                   430                   500                   (70)                   430                   
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 596,604           (76,736)            519,868           596,604           (76,736)            519,868           
สินทรัพยไ์มมี่ตัวตน 4,340               (580)                 3,760               4,340               (580)                 3,760               
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบญัชี -                   5,099               5,099               -                   4,751               4,751               
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 8                       -                   8                       8                       -                   8                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 601,953           (72,711)            529,242           777,650           (113,203)         664,447           

รวมสินทรัพย์ 3,064,830        (74,083)            2,990,747        2,680,115        (170,992)         2,509,123        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หนีสิ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้า 42,194             (378)                 41,816             42,194             (378)                 41,816             
เจ้าหน้ีอ่ืน 19,852             (178)                 19,674             19,851             (177)                 19,674             
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,210               (29)                   3,181               3,210               (29)                   3,181               
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 69,730             (2,949)              66,781             69,730             (625)                 69,105             
รายได้รับล่วงหนา้ 28,787             (466)                 28,321             28,788             (467)                 28,321             
หน้ีสินท่ีเกี่ยวข้องกบัสินทรัพยท่ี์ถือไว้เพ่ือขาย 211,878           41,974             253,852           -                   -                   -                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 375,651           37,974             413,625           163,773           (1,676)              162,097           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 5,340               (47)                   5,293               5,340               (47)                   5,293               
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินค้า 100,000           (895)                 99,105             100,000           (895)                 99,105             
ประมาณการหน้ีสิน 2,780               (25)                   2,755               2,780               (25)                   2,755               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 108,120           (967)                 107,153           108,120           (967)                 107,153           

รวมหนีสิ้น 483,771           37,007             520,778           271,893           (2,643)              269,250           

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 500,000           -                   500,000           500,000           -                   500,000           

      หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
   ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว  500,000           -                   500,000           500,000           -                   500,000           
      หุ้นสามญั 500,000,000 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 140,000           -                   140,000           140,000           -                   140,000           
กาํไรสะสม
    จัดสรรแล้ว
        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 50,000             -                   50,000             50,000             -                   50,000             
    ยงัไมไ่ด้จัดสรร 1,792,356        273,139           2,065,495        1,718,222        324,316           2,042,538        
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (11,891)            (386,737)         (398,628)         -                   (492,665)         (492,665)         
รวมส่วนของบริษัท 2,470,465        (113,598)         2,356,867        2,408,222        (168,349)         2,239,873        

ส่วนได้เสียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม 110,594           2,508               113,102           -                   -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,581,059        (111,090)         2,469,969        2,408,222        (168,349)         2,239,873        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,064,830        (74,083)            2,990,747        2,680,115        (170,992)         2,509,123        

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555

รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการ 2,384,087        40,557             2,424,644        2,216,117        42,350             2,258,467        
รายได้อ่ืน 141,478           (727)                 140,751           104,474           711                   105,185           
กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 79,914             9,968               89,882             79,565             8,033               87,598             
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจ 1,781               135                   1,916               -                   -                   -                   
รวมรายได้ 2,607,260        49,933             2,657,193        2,400,156        51,094             2,451,250        

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ 2,026,181        (17,774)            2,008,407        1,838,674        (17,500)            1,821,174        
ค่าใช้จ่ายในการขาย 199,452           (21,468)            177,984           199,452           (21,185)            178,267           
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 141,512           41,214             182,726           117,254           23,525             140,779           
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 24,029             218                   24,247             18,845             61                     18,906             
ต้นทุนทางการเงิน 11,980             (23)                   11,957             5,805               (214)                 5,591               
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ -                   -                   -                   32,838             1,394               34,232             
รวมค่าใช้จ่าย 2,403,154        2,167               2,405,321        2,212,868        (13,919)            2,198,949        

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ในตราสารทุน - การบัญชี

   ด้านผู้ลงทุน

   บริษทัร่วม (11,519)            490                   (11,029)            -                   -                   -                   
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 192,587           48,256             240,843           187,288           65,013             252,301           

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (16,892)            (3,152)              (20,044)            (16,892)            (1,640)              (18,532)            
กําไรสําหรับปี 175,695           45,104             220,799           170,396           63,373             233,769           

กําไรขาดทนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน
    จากการแปลงค่างบการเงิน (24,949)            (275,336)         (300,285)         -                   (340,803)         (340,803)         

(24,949)            (275,336)         (300,285)         -                   (340,803)         (340,803)         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 150,746           (230,232)         (79,486)            170,396           (277,430)         (107,034)         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 164,949           59,401             224,350           170,396           63,373             233,769           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม 10,746             (14,297)            (3,551)              -                   -                   -                   
กําไรสําหรับปี 175,695           45,104             220,799           170,396           63,373             233,769           

                   
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 142,212           (230,270)         (88,058)            170,396           (277,430)         (107,034)         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม 8,534               38                     8,572               -                   -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 150,746           (230,232)         (79,486)            170,396           (277,430)         (107,034)         

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.33                  0.12                  0.45                  0.34                  0.13                  0.47                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีรายงาน
ในงวดกอ่น

 รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการ 2,291,100        23,999             2,315,099        2,202,935        31,115             2,234,050        
รายได้อ่ืน 52,467             451                   52,918             58,790             786                   59,576             
กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ 60,980             20,147             81,127             60,905             20,348             81,253             
รวมรายได้ 2,404,547        44,597             2,449,144        2,322,630        52,249             2,374,879        

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ 1,794,873        (205,098)         1,589,775        1,762,417        (198,898)         1,563,519        
ค่าใช้จ่ายในการขาย 270,897           (3,020)              267,877           270,897           (1,946)              268,951           
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 134,030           10,061             144,091           172,370           (2,341)              170,029           
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 19,560             (136)                 19,424             13,061             (134)                 12,927             
ต้นทุนทางการเงิน 5,220               -                   5,220               59                     -                   59                     
รวมค่าใช้จ่าย 2,224,580        (198,193)         2,026,387        2,218,804        (203,319)         2,015,485        

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ในตราสารทุน - การบัญชี

   ด้านผู้ลงทุน

   บริษทัร่วม 501                   (424)                 77                     -                   -                   -                   
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 180,468           242,366           422,834           103,826           255,568           359,394           

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (7,586)              (16,531)            (24,117)            (7,586)              2,368               (5,218)              
กําไรสําหรับปี 172,882           225,835           398,717           96,240             257,936           354,176           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน
    จากการแปลงค่างบการเงิน 8,910               (197,879)         (188,969)         -                   (263,280)         (263,280)         

8,910               (197,879)         (188,969)         -                   (263,280)         (263,280)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 181,792           27,956             209,748           96,240             (5,344)              90,896             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 182,233           210,872           393,105           96,240             257,936           354,176           
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม (9,351)              14,963             5,612               -                   -                   
กําไรสําหรับปี 172,882           225,835           398,717           96,240             257,936           354,176           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 203,097           (20,058)            183,039           96,240             (5,344)              90,896             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม (21,305)            48,014             26,709             -                   -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 181,792           27,956             209,748           96,240             (5,344)              90,896             

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.36                  0.42                  0.79                  0.19                  0.52                  0.71                  

 ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง

 ปรับปรุงใหม่  กอ่นปรับปรุง  รายการ
ปรับปรุง
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6 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ  
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12 สาํหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  
ขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้  ราคาตลาด 
รับบริการผลิตโครงเหลก็ ค่าบริการจา้งผลิตโครงเหลก็กาํหนดราคาตามปริมาณนํ้ าหนกัท่ีผลิตได ้
รับบริการขนส่ง ค่าบริการขนส่งสินคา้และการรับบริการการจดัการขนถ่ายช้ินงานโครง

เหลก็ กาํหนดราคาตามนํ้าหนกัของสินคา้และระยะทางตามอตัราท่ี
กาํหนดไวใ้นสญัญาใชบ้ริการขนส่งช้ินงานและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รับบริการอ่ืน ค่าตรวจสอบและซ่อมแซมช้ินงานเพิ่มเติมหากเกิดความผดิพลาดระหวา่ง
ขนส่ง กาํหนดราคาข้ึนอยูก่บัปริมาณนํ้ าหนกัของการใชบ้ริการหรือ 
แต่ละจาํนวนโครงการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ราคาตามเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
ซ้ือสินคา้หรือไดรั้บบริการ - - 195,446 266,139 
รายไดอ่ื้น - - 16,344 979 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร - - 344 532 
     

บริษัทร่วม    
ซ้ือสินคา้หรือไดรั้บบริการ 35,743 2,833 35,743 1,479 
รายไดอ่ื้น 1,235 194 1,235 194 
เงินปันผลรับ - - - 419 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 113,931 162,048 113,931 162,048 
     

ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
 ผลประโยชนร์ะยะสั้น 19,404 24,008 12,906 18,824 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 21 21 21 21 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 19,425 24,029 12,927 18,845 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม -         462 - - 
รวม -               462 - - 

 

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 8,815 7,365 8,815 7,365 
บริษทัยอ่ย - - 17,703 24,765 
รวม 8,815 7,365 26,518         32,130 

 
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 8 163 8 163 
รวม 8 163 8 163 

 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 25,894 30,936 25,894 30,936 
บริษทัยอ่ย - - 2,325 532 
รวม 25,894 30,936 28,219 31,468 
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สัญญาที่มีสาระสําคญักบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาใช้บริการขนส่งชิ้นงานโครงเหล็ก 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาใช้บริการขนส่งช้ินงานโครงเหล็กกบับริษทั M.C.S. Steel Japan Co., Ltd. เพ่ือรับบริการขนส่ง
ทางเรือ โดยขนส่งสินคา้ไปยงัท่าเทียบเรือในประเทศญ่ีปุ่น รวมไปถึงการประสานงานต่างๆกบัลูกคา้ การให้บริการ
การจดัการขนถ่ายช้ินงานและเก็บรักษาช้ินงานจนกว่าจะส่งมอบ ตลอดจนค่าตรวจสอบและซ่อมแซมชิ้นงาน
เพ่ิมเติมหากเกิดความผิดพลาดระหว่างขนส่ง โดยการกาํหนดราคาข้ึนอยูก่บัปริมาณนํ้ าหนกัของการใชบ้ริการหรือ
แต่ละจาํนวนโครงการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2548 และสามารถต่ออายไุดอี้กคราวละ 1 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม
ในสญัญา ทั้งน้ี หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีความประสงคท่ี์จะต่ออายสุญัญา ตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู่้สญัญาอีกฝ่าย
ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดของสญัญา 

 

 สัญญาจ้าง 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาใชบ้ริการจา้งผลิตช้ินงานกบับริษทั M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. เพื่อรับบริการแปรรูป
โครงสร้างเหลก็ตามแบบงานและขนส่งช้ินงานตามกาํหนดการท่ีบริษทักาํหนด ภายใตเ้ง่ือนไขสญัญา บริษทัตอ้งชาํระ
เงินล่วงหนา้ใหก้บับริษทั M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. ในการจดัหาเหลก็แผน่และเหลก็รูปพรรณท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบ
หลกัในการผลิตและแปรรูป ตามมาตรฐานท่ีบริษทักาํหนดและระบุในสญัญา 
 

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 

เงินสดในมือ  532 609 532 594 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  923,357 585,911 923,357 459,798 
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง  268,162 278,778 268,162 278,778 
รวม  1,192,051 865,298 1,192,051 739,170 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 

สกลุเงินบาท   693,382 491,434 693,382 491,434 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น  494,525 221,560 494,525 221,560 
สกลุเงินหยวนจีน  - 120,099 - - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  4,144 32,205 4,144 26,176 
รวม  1,192,051 865,298 1,192,051 739,170 

  
8 เงินลงทุนอืน่ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว      
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน  35,981 20,195 35,981 20,195 
     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน      
ราคาทุน   3,560 487 3,560 487 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (3,130) - (3,130) - 
ราคาทุน-สุทธิ  430 487 430 487 

รวม        36,411      20,682    36,411     20,682 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทัเป็นเงินฝากประจาํอาย ุ
6  เดือนและ 10 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียต่อปี ร้อยละ 2.85-2.88 และ ร้อยละ 3.65 ตามลาํดบั  
 
เงินลงทุนอ่ืนทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีเ้งนิประกนั 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      6 - 462 -  - 
กิจการอ่ืนๆ  114,999 326,232 114,999 245,719
รวม  114,999 326,694 114,999 245,719
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (20,300) (23,145)     (20,300) - 
สุทธิ  94,699 303,549 94,699 245,719
 
 

    

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 
 กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ    

สาํหรับปี  - (6,899) - - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั          
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ : 
    6-12 เดือน 

 
    - 462 

 
- - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
กจิการอืน่ๆ     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 79,349     - 79,349 - 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,467 241,898 1,467 229,882 
    3 - 6  เดือน - 10,559 - 10,351 
    6 - 12 เดือน 9,003 15,730 9,003 5,486 
 มากกวา่ 12  เดือน 25,180 58,045 25,180 - 
 114,999 326,232 114,999 245,719 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (20,300) (23,145) (20,300) - 
 94,699 303,087  94,699 245,719 
   
สุทธิ 94,699 303,549 94,699 245,719 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 ถึง 180 วนั 
 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 

สกลุเงินบาท   5,805 20,940 5,805 20,940 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น  88,894 219,191 88,894 219,191 
สกลุเงินหยวนจีน  - 55,123 - - 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  - 8,295 - 5,588 

รวม  94,699 303,549 94,699 245,719 
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10 สินค้าคงเหลอื   
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป  - - - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต  164,096 358,371 164,096 234,133 
วตัถุดิบ  198,302 961,832 198,302 1,008,583 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน  20,476 24,553 20,476 22,177 
สินคา้ระหวา่งทาง  2,916 91,553 2,916 91,553 
  385,790 1,436,306 385,790 1,356,446 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  (8,394) (8,238) (8,394) (8,238) 
สุทธิ  377,396 1,428,068 377,396 1,348,208 

 

การคํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัไดจ้าํนาํวตัถุดิบทั้งหมด เป็นหลกัประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
วงเงินทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินตัว๋อาวลั วงเงินหนงัสือคํ้ าประกนั และวงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 

 

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - 287,864 7,977 280,386 
โอนหุน้เพ่ือซ้ือธุรกิจ  - (275,032) -  (272,042) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 
77 (11,029) - - 

รายไดเ้งินปันผล  - (419) - - 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน  - (1,384) (934) (367) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  77  - 7,043        7,977 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

      งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนชาํระแลว้ 

  
ราคาทุน 

   
การดอ้ยค่า 

  
ส่วนไดเ้สีย-สุทธิ 

  
เงินปันผลรับ 

   2556  2555 2556  2555  2556  2555   2556  2555  2556  2555  2556  2555 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม                            
 
 
M.C.S. Steel Japan  

Co., Ltd. 

รับจา้ง 
ติดตั้งงานโครง
เหลก็และ

ประสานงาน 

 
 
 

ญี่ปุ่น 45.00 45.00 50 ลา้นเยน  50 ลา้นเยน  7,043  7,977   - -  77  -  -  419 
 
บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั รับจา้ง 

 
ญี่ปุ่น 25.00 25.00 12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน  939  1,064   (939)  (1,064)  -  -  -  - 

รวม          7,982  9,439   (939)  (1,064)    77  -  -  419 
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     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่
กิจการจดัตั้ง 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนชาํระแลว้  

 
วธิีราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับ 

   2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม       
 
 

M.C.S.  Steel Japan   
Co., Ltd. 

รับจา้ง 
ติดตั้งงานโครง
เหลก็และ

ประสานงาน 

 
 
 

ญี่ปุ่น 45.00 45.00 50 ลา้นเยน  50 ลา้นเยน 7,043 7,944 -        - 7,043 7,977 

 
 
 

- 

 
 
 

419 
บริษทั ที.เค.ซี. จาํกดั  รับจา้ง ญี่ปุ่น 25.00 25.00 12 ลา้นเยน  12 ลา้นเยน 939 1,064 (939) (1,064) - - - - 
รวม       7,982 9,041 (939) (1,064) 7,043 7,977         - 419 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  2556  2555 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     258,897  - 

ซ้ือเงินลงทุน -  299,191 

ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (30,298)  (40,294) 

โอนไปสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (ดูหมายเหตุ 13) (100,012)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 128,587  258,897 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะ
ธุรกิจ 

ประเทศ 
ที่กิจการ
จดัตั้ง 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนชาํระแลว้  

 
ราคาทุน 

 
การดอ้ยค่า 

 
ราคาทุน-สุทธิ  

 
เงินปันผลรับ 

   2556  2555 2556  2555  2556 2555 2556 2555 2556 2555  2556 2555 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อย                   

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

 
รับจา้งผลิต 
และติดตั้งงาน
โครงเหลก็ 

 
 
 

จีน 80.00  80.00 

7.80  
ลา้น

ดอลลาร์
สหรัฐฯ  

7. 80 
ลา้น

ดอลลาร์
สหรัฐฯ  228,599

 
 
 

258,897

 

- 

  
 
 

     - 228,599

 
 
 

258,897 

 

- 

  
 
 

- 

โอนไปถือไปสินทรัพยถ์ือไว้
เพื่อขาย 

         
(100,012)

 
- 

  
- 

  
- (100,012)

 
- 

  
- 

  
- 

รวม          128,587 258,897  -       - 128,587 258,897  -  - 
 

 

กลุ่มบริษทัมิไดน้าํบริษทั ทานากะ เวลดิ้ง เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจรับฝึกอบรมช่างเชื่อม โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.92 มาจดัทาํ 
งบการเงินรวม เนื่องจากไม่มีสาระสาํคญัและไดแ้สดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวภายใต ้“เงินลงทุนระยะยาวอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

ตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
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13.  สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพือ่ขาย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 12/2556 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556  มีมติอนุมติัให้จาํหน่าย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd. ท่ีบริษทัถือครองเงินลงทุนดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 80 
ของทุนจดทะเบียน ให้กบับริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงคือ Fujian 18 Heavy Industries Co., Ltd. คิดเป็นร้อยละ 62 ของทุนจด
ทะเบียน ซ่ึงไดมี้การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายระหวา่งกนั เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2556 ตามสญัญาไดก้าํหนดเง่ือนไขการ
ชาํระเงินดงักล่าว เม่ือผูซ้ื้อไดด้าํเนินการภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดไวจ้นแลว้เสร็จ คือ ผูซ้ื้อจะชาํระราคาเงินลงทุน โดย
แบ่งการชาํระเงินลงทุนเป็น 2 งวด (งวดท่ี 1 ชาํระเงินลงทุนเป็นจาํนวนร้อยละ 35 ภายเดือน มิถุนายน 2557 และงวด
ท่ี 2 ชาํระเงินลงทุนเป็นจาํนวน ร้อยละ 27 ภายในเดือนธนัวาคม 2558 

เม่ือบริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายกบัผูจ้ะซ้ือแลว้ บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก” โดยจดัประเภทสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพ่ือขายและหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย แยกเป็นรายการต่างหากแสดงในสินทรัพยห์มุนเวียนและ
หน้ีสินหมุนเวียนตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สําหรับ
รายละเอียดของสินทรัพยถื์อไวเ้พ่ือขาย หน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ผลการดาํเนินงาน และ 
กระแสเงินสด ของส่วนงานซ่ึงจะถูกขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 (พันบาท) 
 งบการเงนิรวม 
  
สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทถือไว้เพ่ือขาย  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,326 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเงินประกนั 109,747 

ลูกหน้ีอ่ืน 41,734 

สินคา้คงเหลือ 127,034 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 269,991 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 125,009 

รวมสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 716,841 
  
หนีสิ้นท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) (124,918) 

เจา้หน้ีการคา้ (13,776) 

เจา้หน้ีอ่ืน (32,723) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ (40,549) 
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 (พันบาท) 
 งบการเงนิรวม 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (39,629) 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ (2,257) 

รวมหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย  (253,852) 
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย – สุทธิ 462,989 

 
 

 (พันบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
  
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 100,012 
รวมสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 100,012 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีโอนมาท่ีสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายคาํนวณจากสดัส่วนร้อยละ 35 ของหุน้ ท่ีบริษทั  
มีแผนจะขายภายใน 1 ปี 

 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัประเภทถือไวเ้พ่ือขาย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 (พันบาท)
 งบการเงนิรวม 
 2556  2555 
  
รายได ้ 74,266   205,943 
ค่าใชจ่้าย (32,867)  (208,383) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 31,399  (2,440) 
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งบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 (พันบาท)
 งบการเงนิรวม 
 2556  2555 
    
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (187,382)  219,499 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (27,193)  (6,303) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 119,950  (129,082) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11,823  (3,629) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 43,326  126,128 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 126,128  44,586 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 43,326  126,128 

 

 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน 

และส่วน
ปรับปรุง 
ท่ีดิน  

อาคาร 
และ 

ส่ิงปลกูสร้าง  
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 
และติดตั้ง  รวม 

ราคาทุน  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 133,210 609,279 562,078 70,970 7,834            3,941 1,387,312 
เพิ่มข้ึน    52,960 - 14,989 4,684 15          30,984 103,632 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ - 193,165 172,371 7,473 10,066 383,075 
โอน - 12,197 5,049 - -        (17,246) - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - (11,692) (47,427) (3,161) (175) (62,455) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ (18,972) (70,933) (104,057) (7,185) 4,079            (351) (197,420) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  และ 
1 มกราคม 2556      167,198 732,016        603,003              72,781            21,819            17,328       1,614,146 

เพิ่มข้ึน          2,083 -              9,048                4,098              2,829            91,403          109,461 
โอน           7,236 -            28,529 - -          (35,765) - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - -            (2,787)              (1,458)            (5,912) - (10,158) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

       

    (19,566) (34,276)          (22,377)              (7,166)              1,070            (1,950)         (84,266) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556      156,951 697,740          615,416              68,254            19,807            71,015     1,629,184 
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 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดิน 

และส่วน
ปรับปรุง 
ท่ีดิน  

อาคาร 
และ 

ส่ิงปลกูสร้าง  
เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 
และติดตั้ง  รวม 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

(พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 4,614 254,802 512,645 44,905 4,070 -     821,036 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 39,271 45,924 9,576 1,656 - 96,428 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ - 12,088 74,830 4,049 4,965 - 95,932 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - (7,148) (47,046) (3,131) (158) - (57,483) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ           (609) 7,096 (131,626) 9 7,213 - (117,918) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 
1 มกราคม 2556 4,005 306,109 454,728 55,408 17,745 - 837,995 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 31,764 38,124 22,230 179 - 92,297 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - (2,296) (1,197) (4,729) - (8,222) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

       

(469) (30,366) (32,961) (19,488) 539 - 82,744 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 3,537 307,508 457,595 56,952 13,734 - 839,325 

        
โอนไปสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพือ่ขาย 

(หมายเหตุ 13) -   (176,647) (86,680) (3,298) (3,288)              (78) (269,991) 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 128,596 354,477 49,433 26,065 3,764 3,941 566,277 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  และ 
1 มกราคม 2556 163,193 425,907 148,276 17,374 4,074 17,328 776,151 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 153,414 213,585 71,141 8,004 2,785 70,937 519,868 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  และ 2555 มีจาํนวน 469.68 ลา้นบาท  และ 382.72 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
 

การคํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 367.71 ลา้นบาท และ 129.17 
ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินทรัสตรี์ซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงิน
หนงัสือคํ้าประกนั และวงเงินสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ท่ีดิน 

และส่วน
ปรับปรุง 
ท่ีดิน  

อาคาร 
และ 

ส่ิงปลกู
สร้าง  

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 
และติดตั้ง  รวม 

ราคาทุน  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 133,210 609,279 562,078 70,970 7,834 3,800 1,387,171 
เพิ่มข้ึน 52,960 - 10,416 2,721 15 25,251 91,363 
โอน - 6,537 5,049 - - (11,586) - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย -       (11,692) (43,763) (3,103) - - (58,558) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (18,972)       (91,544) (135,769) (10,497) (1,169)        (137) (258,088) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ        

1 มกราคม 2556 167,198 512,580 398,011 60,091 6,680 17,328 1,161,888 
เพิ่มข้ึน 2,083          - 8,725 3,693 2,829 91,403 108,733 
โอน     7,236  - 28,529 - - (35,765) - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - -    - (3)        (4,169) - (4,172) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (19,566)       (59,985) (45,974) (8,442) (781) (2,028) (136,776) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 156,951 452,595 389,291 55,339 4,559 70,938 1,129,673 
        

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก 
การด้อยค่า 

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 4,614 254,802 512,645 49,251 4,069 - 825,381 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 28,092 35,771 8,462 1,309 - 73,634 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย -          (7,148) (43,763) (3,079) - - (53,990) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (609)        (30,340) (176,511) (7,981) (723) - (216,164) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 

1 มกราคม 2556 4,005 245,406 328,142 46,653 4,655 - 628,861 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 22,480 28,581 21,037 179 - 72,277 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - -    - (3) (3,278) - (3,281)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (469)       (28,876) (38,574) (20,351) 218 - (88,052) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 3,536 239,010 318,149 47,336 1,774 - 609,805 
       

มูลค่าสุทธิทางบญัชี       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 128,596 354,477 49,433 21,719 3,765 3,800 561,790 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  และ 
1 มกราคม 2556 163,193 267,174 69,869 13,438 2,025 17,328 533,027 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 153,415 213,585 71,142 8,003 2,785 70,938 519,868 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  
 

 63

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้     
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีจาํนวน 305.41 ลา้นบาท และ 276.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
การคํา้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทรัพยสิ์นของบริษทัมลูค่าตามบญัชีจาํนวน 367.71 ลา้นบาท และ 129.17 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เป็นหลกัประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วงเงินทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินหนังสือคํ้ า
ประกนั และวงเงินสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 

 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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15 สิทธิการเช่าที่ดิน 
 

 
งบการเงนิรวม  

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  -   - 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ     121,036   -  
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (3,903)    -  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  และ 1 มกราคม  2556  117,133    -  
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  12,206    -  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  129,339    -  
        
ค่าตัดจําหน่าย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555      -    -  
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ  -    -  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  2,644    -  
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (993)      

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  และ 1 มกราคม  2556  1,651    -  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  2,679      

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  4,330    -  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
โอนไปรายการสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย  (หมายเหตุ 13)              (125,009)      - 
 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  -   -  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556  115,482   -  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  -   -  

 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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16 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 
งบการเงนิรวม  

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  10,761    10,761  
เพ่ิมข้ึน  395    395  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  และ 1 มกราคม  2556  11,156    11,156  
เพ่ิมข้ึน  398    398  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  11,554    11,554  
        

ค่าตัดจําหน่าย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  5,863    5,863  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  610    610  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (24)    (24)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม  2556  6,449    6,449  
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  674    674  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  671    671  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  7,794    7,794  
        

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  4,898    4,898  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556  4,707    4,707  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  3,760    3,760  
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17 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  ของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมี
ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ      -  125,179  -  - 
เพ่ิมข้ึน     179,005  137,696  -  - 
ลดลง (54,087)  (262,875)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม (หมายเหตุข้อ 13)        124,918  -  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและกลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม  1,201.93  ลา้นบาท
และ 45 ลา้นหยวน อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 5.6 ไม่มีการนาํทรัพยสิ์นไปคํ้าประกนัใดๆ  

 
18 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 8 163 8  163 
กิจการอ่ืนๆ  41,808 917,117 41,808  743,537 
รวม  41,816 917,280 41,816  743,700 

 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  
 

 67

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  28,631  23,394  28,631  23,394 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 13,185  720,184  13,185  720,184 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  1,113  -  122 
สกลุเงินหยวนจีน -  172,589  -    - 
รวม 41,816  917,280  41,816  743,700 
 

19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน        
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5,293 5,100  5,293 5,100 

 5,293 5,100  5,293 5,100 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม       
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 189  256  189  256 

 189  256  189  256 
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เงินชดเชยตามกฎหมาย 

 

บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนแ์สดงดงัตารางไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
5,100 

  
6,371 

  
5,100 

  
6,371 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ -  (1,525)  -  (1,525) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 189  256  189  256 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4  (2)  4  (2) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์   
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
5,293 

  
5,100 

  
5,293 

  
5,100 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 133 191  133  191 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 56 65  56  65 
รวม 189 256  189  256 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนขายและบริการ 92 93 92 93 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 20 79 20 79 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 21 21 21 21 
ตน้ทุนทางการเงิน 56 66 56 66 
รวม 189 259 189 259 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 4.41  4.41  4.41  4.41 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3.36  3.36  3.36  3.36 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 17-54  17-54  17-54  17-54 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  

 



บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  
 

 70 

20 ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 
 

  
งบการเงนิรวม  

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555   99,033    99,033  
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน    34,037    31,467  
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป    (9,406)    (9,406)  
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน    (22,061)    (22,061)  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   9    9  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556   101,612    99,042  
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน   38,181    38,181  
ประมาณการหน้ีสินใชไ้ป   (31,519)    (31,519)  
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน    (6,662)    (6,662)  
โอนรายการไปสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย   (2,570)                   -  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   63    63  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556   99,105    99,105  
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ราคาตาม  2556  2555 
 มูลค่าหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  500,000 500,000 500,000 500,000 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามญั 1  500,000 500,000 500,000 500,000 
       
ทุนที่ออกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  500,000 500,000 500,000 500,000 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       
- หุ้นสามญั 1  500,000 500,000 500,000 500,000 
 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

22 สํารอง 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได 
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
  

 

23 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของการบริการ 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  
ส่วนงาน 1  ในประเทศ 
ส่วนงาน 2  ต่างประเทศ 
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ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน 
ส่วนงานทางภูมศิาสตร์ ประเทศไทย  ประเทศจนี           

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  
ตดัรายการบญัชีระหว่าง

กนั  
ผลต่างจากการแปลงค่างบ

การเงิน 
 

รวม 

 2556  2555 
 

2556  2555 
 
2556  2555 

 
2556  2555  2556  2555  2556  2555 

 
2556  2555 

  
2556 

 
 

 
2555 

 
2556  2555 

     (พันบาท) 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 58,576  461,716  2,175,474  1,796,751  2,234,050  2,258,467  80,974  168,174  7,191       -  88,165     168,174          -  - (7,116) (1,997) 2,315,099  2,424,644 

                                
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -  -  -  -  164,020  297,855  164,020  297,855  (164,020)    (297,855)  -  -  -  - 

                                
กาํไร (ขาดทุน)                                
ตามส่วนงานก่อน                                
หกัภาษีที่รายงาน      359,394  252,301              (14,829)  (18,451)  78,424  9,292  (154) (2,299) 422,835  240,843 

                                 
สินทรัพยต์ามส่วนงาน                                  
ที่รายงาน         2,509,124 3,201,433          563,888  702,897  (82,264)  (307,178)  (1) - 2,990,747  3,597,152 

 
 

 ขอ้มูลเกี่ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
ในปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 5,781 ลา้นเยน ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายในต่างประเทศ (ปี 2555 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 
จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 4,512 ลา้นเยน ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายในต่างประเทศ) 

 
ตั้งแต่วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัเกณฑก์ารจาํแนกส่วนงานหรือมาตรการเกี่ยวกบักาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 
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24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี
ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 157,782 155,974 151,513  142,358 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 3,624 3,101 3,624  3,101 
ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ –โครงการผลประโยชนท่ี์

กาํหนดไว ้
 

189 
 

259 
 

189 
 

259 
อ่ืนๆ 27,598 26,817 25,980  25,003 
รวม 189,193  186,151  181,306  170,721 
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25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย     
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 

สินคา้ระหวา่งผลิต 
 

(150,901) 
   

  (70,208) 
 

(70,037) 
 

  (26,461) 
วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 1,392,734 1,297,971 1,074,562 1,253,286 
วสัดุทางออ้มใชไ้ป 94,997 90,593 94,997 90,593 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 127,813 119,245 127,813 118,946 
ค่าใชจ่้ายจา้งงานบุคคลภายนอก 50,962 132,489 50,962 132,467 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 62,125 62,765 44,322 61,061 
ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขช้ินงาน 50,484 24,955 50,484 33,811 
ค่าเขียนแบบ 8,402 24,218 8,402 24,868 
ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 18,715 16,467 18,715 16,446 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย        
ค่าขนส่งออก 268,991 188,123 267,592 188,123 
     

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,341 42,543 11,695 16,103 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 52,054 46,629  44,167  46,562 
ค่าใชจ่้ายซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 3,621 16,215 2,318 16,215 
ค่าเดินทาง 9,760 7,190  9,096  7,190 
ค่าใชจ่้ายจากเหตุการณ์อุทกภยั - 18,976 - - 
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26 ภาษีเงนิได้ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,099 21,487 4,751 2,763 
 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (35,989) - - 
หกั รายการท่ีโอนไปสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
ขาย (39,629) - - - 

 (39,629) (35,989) - - 
     

สุทธิ (34,530) (14,502) 4,751 2,763 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
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งบการเงนิรวม 
       
 ณ วนัที ่1  บนัทึกเป็น  ณ วันที ่31 บนัทึกเป็น ณ วนัที ่31 

 มกราคม  (รายจ่าย)/  ธันวาคม (รายจ่าย)/ ธันวาคม 

 2555  รายได ้  2555  รายได ้  2556 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ)    - 13,750 13,750 (12,141) 1,609 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย
และการลดมูลค่าของสินค้า) 854 (192) 662 (54) 608 

เงินลงทุน (ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ
ลดลงของเงินลงทุน)  866 - 866 - 866 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ปรับมูลค่า
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย) - 399 399 (51) 348 

สินทรัพยถ์าวร (ปรับส่วนเกินมูลค่า
ยติุธรรมจากการซ้ือกิจการ) - 4,575 4,575 (4241) 334 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  1,287 (257) 1,030 38 1,068 
อ่ืนๆ - 205 205 61 266 
รวม 3,007 18,480 21,487 (16,388) 5,099 

      

หน้ีภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ปรับมูลค่า
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย) (141) 141 - - - 

สินทรัพยถ์าวร (ปรับส่วนเกินมูลค่า
ยติุธรรมจากการซ้ือกิจการ และค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร) - (16,358) (16,358) (1,956) (18,314) 

สิทธิการเช่าท่ีดิน (ส่วนเกินมูลค่า
ยติุธรรมจากการซ้ือกิจการ)  - (19,631) (19,631) (1,684) (21,315) 

รวม (141) (35,848) (35,989) (3,640) (39,629) 

สุทธิ 2,866 (17,368) (14,502) (20,028) (34,530) 
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                                                               งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      
 ณ วนัที ่1  บนัทึกเป็น  ณ วันที ่31 บนัทึกเป็น ณ วนัที ่31 

 มกราคม  (รายจ่าย) /  ธันวาคม (รายจ่าย) / ธันวาคม 

 2555  รายได ้  2555  รายได ้  2556 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหน้ีการคา้ (หนีส้งสัยจะสูญ)    - - - 1,609 1,609 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย
และการลดมูลค่าของสินค้า) 854 (192) 662 (54) 608 

เงินลงทุน (ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการ
ลดลงของเงินลงทุน)  866 - 866 - 866 

สินทรัพยถ์าวร (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของสินทรัพยถ์าวร) - -      - 334 334 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  1,287 (257) 1,030 38 1,068 
อ่ืนๆ - 205 205 61 266 
รวม 3,007 (244) 2,763 1,988 4,751 

สุทธิ 3,007 (244) 2,763 1,988 4,751 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 7,206 18,288 7,206 18,288 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 20,028 17,378 (1,988) 244 

โอนมาจากการซ้ือธุรกิจ - (15,390) - - 
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน (3,116) (232) - - 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,118 20,044 5,218 18,532 

 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง   

 งบการเงนิรวม 

 2556  2555 

 อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   128,263    205,738 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  25,653  23.00  47,320 
กาํไรส่วนท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 

 
 

 (23,922) 
8,640 

   (17,652) 
8,295 

ท่ีหกัไดเ้พ่ิมทางภาษี   (46)    (16,827) 
ปรับผลขาดทุนในบริษทัยอ่ย   (2,966)    (4,244) 
รวม 5.74  7,359  8.21  16,892 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555 

 อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(ล้านบาท) 

 อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(ล้านบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   113,434    187,288 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  22,687  23.00  43,076 
กาํไรส่วนท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี   (23,922)    (17,652) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   8,640    8,295 
ท่ีหกัไดเ้พ่ิมทางภาษี   (46)    (16,827) 
รวม 6.49  7,359  9.02  16,892 

 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้คาํนวณโดยใชข้อ้สมมติฐานวา่สกุลเงินในการดาํเนินงานเป็นบาท เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
คาํนวณภาษี 

 
 

27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั ผลิตโครงสร้างโลหะสาํหรับงานก่อสร้างหรือ
งานอุตสาหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) หรือการซ่อม PLATFORM ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน; 
 

(ข)  ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิต
เพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก; 

 

(ค)  ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมนาํเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก; 

 

(ง)  ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ี
ไดรั้บยกเวน้ไม่เกิน 173.365 ลา้นบาท (วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2558) 

 

(จ)  ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555 
  กิจการท่ี

ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

 
 

รวม  

กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม  

 
 

รวม 
  (พันบาท) 
ขายและบริการต่างประเทศ 813,560  1,332,146  2,145,706  692,672  1,072,388  1,765,060 
ขายและบริการในประเทศ 28,901  28,328  57,229  230,227    220,830  451,057 

รวมรายได้ 842,461  1,360,474  2,202,935  922,899  1,293,218  2,216,117 

 
28 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของ

บริษทั 393,105 
 

224,350 
 

354,176 
 

233,769 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 500,000    500,000  500,000  500,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.79  0.45  0.71  0.47 
 
 

29 เงินปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
จดัสรรจากกาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 90 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2556 
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30 เคร่ืองมอืทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเก็งกาํไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
 

การบริหารจัดการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ในงวดถดัไป 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนั
เป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2556 2555 2556 2555 

สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น   (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  494,525  221,560  494,525  221,560 
ลูกหน้ีการคา้ 9  88,894  219,191  88,894  219,191 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                              583,419  440,751  582,419  440,751  434,9
          

เจา้หน้ีการคา้ 18  (13,185)  (720,184)  (13,185)  (720,184) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมคีวามเส่ียง           (13,185)  (720,184)  (13,185)  (720,184)  (727,6
     

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                         32           174,582  -  174,582 - 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                              174,582  -     174,582  -  

       

สกลุเงินหยวนจีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  -  120,099  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 9  -  55,123  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18  -  (172,589)  -  - 
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย   147,958  -  -  - 
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือ
ขาย 

  (31,345)  -  -  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                              116,613 2,633 - -   (6,8
       

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  4,144  32,205  4,144  26,176 
ลูกหน้ีการคา้ 9  -  8,295  -  5,588 
เจา้หน้ีการคา้ 18  -  (1,113)  -  (122) 
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย   2,972  -  -  - 
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือ
ขาย 

  (1,057)  -  -  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                              6,059 39,387 4,144 31,642  38,4
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดใหมี้การกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้ง
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี   ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผย
ในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี 
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31 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน (พันบาท) 
ท่ีดิน   - 1,925 -   1,925 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่า  

   ดําเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 1,008 858 693 576 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,150 1,085 1,124 273 
รวม 2,158 1,943 1,817 849 

 

บริษทัมีสญัญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนตุลาคม 
2560 
 

บริษทัยอ่ยมีสญัญาเช่าอุปกรณ์สาํนกังานกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2558 
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ยอดภาระผกูพนัอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายะเอียดดงัน้ี 
 

 
 

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สกลุต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกลุต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

 (พัน)  (พันบาท)  (พัน) (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่นๆ               
สญัญาซ้ือวตัถุดิบ                
- เยน 207,371  147,048  64,916  52,054  207,371  147,048  64,916  52,054 
- บาท -  -  5,674  -  -  -  5,674      - 

รวม     70,590  52,054      70,590 52,054 

สญัญาอ่ืนๆ  
- บาท  

 
- 

  
- 

  
2,946 

 
- 

  
- 

  
- 
 

  
2,946 

  
- 

  

     งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท  สกลุต่างประเทศ  เทียบเท่าเงินบาท 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

 (พัน) (พันบาท)  (พัน) (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอ่ืนๆ                
เลตเตอร์ออฟเครดิต                
- ดอลลาร์สหรัฐฯ 900  4,715  29,532  144,421  900  4,715  29,532  144,421 
- เยน 250,268  1,922,923  78,344  681,734  250,268  1,922,923  78,344  681,734 
รวม     107,876  826,155      107,876  826,155 

                
ตัว๋อาวลั -  -  5,151  -  -  -  5,151  - 
 
หนงัสือคํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือใหก้บั  
บริษทัยอ่ย                

- หยวน 35,000  35,000  189,303  172,074  35,000  35,000  189,303  172,074 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,196.97 
ลา้นบาท และ 473.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

 

32 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ซ้ือวตัถุดิบ 22,513  22,313 22,513  22,313 
การใชไ้ฟฟ้า 7,309 7,509 7,309 7,509 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจาํนวน 558 ลา้นเยน (เทียบเท่าเงินบาท
ประมาณ 175 ลา้นบาท) สญัญาดงักล่าวครบกาํหนดภายเดือน พฤษภาคม 2557 
 
การรับประกนัสินค้า 
 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2555 บริษทัไดรั้บแจง้ความผิดพลาดของงานโครงการท่ีญ่ีปุ่น อนัเน่ืองจากการผลิต
ช้ินส่วนบางส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่นความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนน้ียงัไม่
สามารถคาดการณ์ได ้เน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บการยนืยนัความเสียหายจากเจา้ของงานจนถึงปัจจุบนั 
 
คดีความ 
เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554  บริษทัฯ ถูกบริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงฟ้องขอ้หาผิดสัญญาซ้ือขาย, จา้งทาํของ  เรียกค่าเสียหาย 
ทุนทรัพย ์จาํนวน 2.78 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดว้า่จา้งติดตั้งตูแ้จง้เตือนพนกังานฉุกเฉินจาํนวน 52 ตูท่ี้โรงงาน 
โดยไดช้าํระค่าจา้งเพียงงวดเดียว และไม่ชาํระค่าจา้งส่วนท่ีเหลือ เป็นจาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวน 2.78 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบ้ียตามคดีหมายเลขแดงท่ี 182/2555 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดย้ื่นคาํร้องขอให้ศาล
พิจารณาคดีใหม่  เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บหมายเรียกและสาํเนาคาํฟ้องเพราะเป็นช่วงวิกฤตนํ้ าท่วมปี 2554โดย
ศาลนดัไต่สวนคาํร้องในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2556 และ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 ปัจจุบนัศาลนดัฟังผลวนัท่ี 4 มีนาคม 
2557 
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เก่ียวกบัคดีน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทัอ่ืนขา้งตน้เช่นกนัในขอ้หาผิดสัญญาคํ้ าประกนั เรียกเงินคืน 
เรียกค่าเสียหายทุนทรัพย ์จาํนวน 8.39 ลา้นบาท อนัเน่ืองจากบริษทัดงักล่าวไม่สามารถติดตั้งตูแ้จง้เตือนพนกังาน
ฉุกเฉินจาํนวน 52 ตู ้ไดต้ามสญัญา จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งวา่จา้งบุคคลอ่ืนมาทาํการติดตั้งแทน 
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33 งบการเงนิในสกลุเงนิท่ีใช้ในการดําเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงในสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ 2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,807,958        2,440,684        2,829,157        3,807,958        2,084,925        2,829,157        
เงินลงทุนชัว่คราว 114,939           56,964             87,104             114,939           56,964             87,104             
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีเงินประกนั 302,513           856,199           582,375           302,513           693,081           582,375           
ลูกหน้ีอ่ืน 142,272           174,082           55,689             142,272           113,599           55,688             
สินค้าคงเหลือ 1,205,577        4,028,049        3,040,830        1,205,577        3,802,794        3,040,830        
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 2,291,033        -                   -                   319,485           -                   -                   
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 7,864,292        7,555,978        6,595,155        5,892,744        6,751,363        6,595,154        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรว่ม 245                  -                   922,885           22,500             22,500             908,156           
เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย -                   -                   -                   410,766           730,251           -                   
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบันการเงิน -                   -                   149,468           -                   -                   149,468           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,374               1,374               1,374               1,374               1,374               1,374               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,660,696        2,189,234        1,375,530        1,660,696        1,503,471        1,375,530        
สิทธิการเชา่ท่ีดิน -                   325,734           -                   -                   -                   -                   
สินทรัพยไ์มมี่ตัวตน 12,012             13,276             11,993             12,012             13,276             11,993             
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชี 15,176             60,607             7,362               15,176             7,793               7,362               
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 26                    23                    20                    26                    23                    20                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,689,529        2,590,248        2,468,632        2,122,550        2,278,688        2,453,903        

รวมสินทรัพย์ 9,553,821        10,146,226      9,063,787        8,015,294        9,030,051        9,049,057        

(พันเยน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หน้ีสินหมนุเวียน
เจ้าหน้ีการค้า 133,579           2,587,306        1,922,005        133,579           2,097,700        1,922,005        
เจ้าหน้ีอ่ืน 62,847             167,263           52,268             62,847             38,759             52,269             
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 10,163             5,049               42,815             10,163             5,049               42,815             
คา่ใชจ้า่ยค้างจา่ย 220,755           237,043           400,674           220,755           238,544           400,674           
รายได้รับลว่งหน้า 90,471             117,963           384,214           90,471             40,931             384,214           
หน้ีสินท่ีเกี่ยวข้องกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 803,495           -                   -                   -                   -                   -                   
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,321,310        3,114,624        2,801,976        517,815           2,420,983        2,801,977        

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี -                   101,510           346                  -                   -                   -                   
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 16,907             14,386             15,598             16,907             14,386             15,598             
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินค้า 316,587           286,609           242,479           316,587           279,361           242,479           
ประมาณการหน้ีสิน 8,802               -                   -                   8,802               -                   -                   
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 342,296           402,505           258,423           342,296           293,747           258,077           

รวมหน้ีสิน 1,663,606        3,517,129        3,060,399        860,111           2,714,730        3,060,054        

(พันเยน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2556 2555 2555 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 1,330,549        1,330,549        1,330,549        1,330,549        1,330,549        1,330,549        

   ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว  1,330,549        1,330,549        1,330,549        1,330,549        1,330,549        1,330,549        
สว่นเกินมูลคา่หุ้นสามญั 371,008           371,008           371,008           371,008           371,008           371,008           
กาํไรสะสม
    จัดสรรแล้ว
        ทุนสํารองตามกฎหมาย 153,579           153,579           153,579           153,579           153,579           153,579           
    ยงัไมไ่ด้จัดสรร 5,355,334        4,430,322        4,114,293        5,300,047        4,460,185        4,133,867        
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุ้น 383,119           131,735           33,959             -                   -                   -                   
รวมส่วนของบริษัท 7,593,589        6,417,193        6,003,388        7,155,183        6,315,321        5,989,003        
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อาํนาจควบคมุ 296,626           211,904           -                   -                   -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,890,215        6,629,097        6,003,388        7,155,183        6,315,321        5,989,003        

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,553,821        10,146,226      9,063,787        8,015,294        9,030,051        9,049,057        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันเยน)

งบการเงินรวม
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

2556 2555 2556 2555

(ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 7,343,600              6,219,730 7,063,937              5,787,172              

รายไดอ่ื้น 167,618                 361,056 188,181                 269,204                 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 257,579                 230,568 257,340                 221,664                 

กาํไรจากการซือ้ธุรกจิ -                        4,916                     -                        -                         
รวมรายได้ 7,768,797              6,816,270              7,509,458              6,278,040              

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทนุขายและบริการ 5,042,839              5,151,994 4,939,887              4,666,826              

คา่ใชจ่้ายในการขาย 849,717                 456,567 849,717                 455,528                 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 457,062                 468,730 539,144                 363,315                 

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 61,615                   62,200 40,999                   48,857                   

ตน้ทนุทางการเงิน 16,558                   30,672 187                        14,779                   

ขาดทนุจากโอนหุ้น -                        -                        -                        87,427                   
รวมค่าใช้จ่าย 6,427,791              6,170,163              6,369,934              5,636,732              

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ในตราสารทุน - การบญัชี

   ด้านผู้ลงทุน
   บริษทัร่วม 245                        (28,292)                 -                        -                         

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 1,341,251              617,815                 1,139,524              641,308                 

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (76,503)                 (51,417)                 (17,188)                 (47,708)                  

กาํไรสําหรับปี 1,264,748              566,398                 1,122,336              593,600                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียน

    จากการแปลงคา่งบการเงิน 318,305                 162,832                 -                        -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 318,305                 162,832                 -                        -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 1,583,053              729,230                 1,122,336              593,600                 

(พันเยน)

งบการเงินรวม
 สาํหรบัปี

ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกจิการ
 สาํหรบัปี

ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

2556 2555 2556 2555

(ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 1,246,947              575,507                 1,122,336              593,600                 

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 17,801                   (9,109)                   -                        -                         

กาํไรสําหรับปี 1,264,748              566,398                 1,122,336              593,600                 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 1,498,331              707,241                 1,122,336              593,600                 

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 84,722                   21,989                   -                        -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 1,583,053              729,230                 1,122,336              593,600                 

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุ้นข ั้นพื้นฐาน (เยน) 2.49                       1.15                       2.24                       1.19                       

(พันเยน)

 สาํหรบัปี

ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม

 สาํหรบัปี

ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้     
 

บริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงั
ไม่มีการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั
และกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2555) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  สญัญาประกนัภยั 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2555) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 2557 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบรูณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของ

กฎหมายตามสญัญาเช่า 
2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้
และถือปฏิบติั  โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทัคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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35 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบ
การเงินระหว่างกาลเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
นาํเสนอในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555       
ลูกหน้ีอ่ืน 57,933 3,785 61,718 36,488 3,785 40,273 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,785 (3,785) - 3,785 (3,785) - 
เจา้หน้ีอ่ืน 40,752 18,547 59,299 8,835 4,906 13,741 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 18,547 (18,547) - 4,906 (4,906) - 
  

งบการเงนิรวม  
  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

หลงัจดั
ประเภท 
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555       
ลูกหน้ีอ่ืน   14,183 8,560 22,743   14,183 8,560 22,743 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,560 (8,560) - 8,560 (8,560) - 
เจา้หน้ีอ่ืน 13,400          7,948 21,348  13,400 7,948 21,348 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  7,948  (7,948) - 7,948 (7,948) - 
       
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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36 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2557  บริษทัฯ ไดล้งนามในสญัญาจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่ ช่ือ POSCO-China Dalian 
Steel Fabricating Center (POSCO-CDSFC) ท่ีเมือง Dalian ประเทศจีน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 
13/2556 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดอ้นุมติัใหล้งทุนสร้างบริษทัร่วมทุนในต่างประเทศ 
บริษทัฯไดล้งทุนร่วมกบับริษทั POSCO Co., Ltd. (Korea), POSCO-CDPPC Co., Ltd. และ POSCO-China Co., 
Ltd. และถือหุน้ในอตัราส่วนร้อยละ 49, 32, 9 และ 10 ตามลาํดบั บริษทัร่วมทุนดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ
จดัตั้งบริษทัฯ และจะสามารถดาํเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัฯ จะส่งตวัแทนกรรมการเขา้ไปเป็น
กรรมการจาํนวน 2 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน และบริษทัฯไม่ไดมี้อาํนาจลงนาม หรือควบคุมกิจการ
ดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
37 การอนุมติังบการเงนิ 

 
งบการเงินไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 




