
    

  
 
 
 
 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560   
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของ
เฉพาะบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
2 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 636,752 404,851 95,521 54,412

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4 1,230,707 1,236,134 142,849 207,479

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 15,899 16,625 1,067,760 982,986

สินคา้คงเหลือ 487,750 424,380 26,730 33,478

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 190,311 131,733 4,584 9,219

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,561,419 2,213,723 1,337,444 1,287,574

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 5 28,298 46,262 22,050 42,050
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 1,252,845 1,105,470

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 178,003 182,308 81,508 85,443

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,677,069 2,686,935 306,497 331,778

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 41,867 45,309 1,920 1,726

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,632 10,390 10,136 4,952

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 34,623 34,927 31,998 29,879

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,975,492 3,006,131 1,706,954 1,601,298

รวมสินทรัพย์ 5,536,911 5,219,854 3,044,398 2,888,872

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 230,000 535,000 150,000 455,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 9 1,574,172 1,363,630 180,240 123,636

รายไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภายในหน่ึงปี 30,809 25,487 - -

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 80,554 53,212 180 470

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 204,104 114,234 126,120 26,040

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - - 336,123 215,123

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,187 3,190 - 493

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 21,338 32,503 4,000 12,631

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,145,164 2,127,256 796,663 833,393

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ - 10,025 - -

รายไดร้อตดับญัชี - 15,747 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 499,321 256,108 303,640 25,080

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,745 13,702 - -

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 58,858 62,440 19,824 20,743

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,861 3,756 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 575,785 361,778 323,464 45,823

รวมหนีสิ้น 2,720,949 2,489,034 1,120,127 879,216

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2560 2559 2560 2559
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 287,777 287,777 287,777 287,777

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 287,777 287,777 287,777 287,777

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,213,596 1,213,596 1,213,596 1,213,596

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 73,823 71,323 30,140 30,140

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,004,306 942,788 392,758 478,143

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,579,502 2,515,484 1,924,271 2,009,656

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 236,460 215,336 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,815,962 2,730,820 1,924,271 2,009,656

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,536,911 5,219,854 3,044,398 2,888,872

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,077,734      1,924,597    265,633       966,493       

ตน้ทุนขายและบริการ (1,834,015)     (1,685,694)  (232,675)      (904,317)      

กําไรขั้นต้น 243,719         238,903       32,958         62,176         

รายไดด้อกเบ้ียรับ 1,053             1,670           14,693         7,019           

รายไดอ้ื่น 13,511           10,617         3,135           6,013           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 - - 37,500         -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (23,427)          (19,612)        (6,362)          (8,596)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (94,420)          (111,129)      (55,861)        (41,930)        

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 3 (16,037)          (23,377)        (1,134)          (2,145)          

ตน้ทุนทางการเงิน (11,873)          (3,884)          (10,982)        (3,648)          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

    ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 432                (1,140)          - -
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 112,958         92,048         13,947         18,889         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 3,894             (7,567)          7,417           (3,972)          
กําไรสําหรับงวด 116,852         84,481         21,364         14,917         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - - - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 116,852         84,481         21,364         14,917         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่           116,934           85,652           21,364           14,917 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                  (82)           (1,171) - -
กําไรสําหรับงวด 116,852         84,481         21,364         14,917         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่           116,934           85,652           21,364           14,917 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                  (82)           (1,171)  -  - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 116,852         84,481         21,364         14,917         

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 12

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.41               0.30             0.07             0.05             

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,530,155    4,404,009    524,783       2,382,252    

ตน้ทุนขายและบริการ (4,041,383)   (3,841,281)   (466,364)      (2,215,465)   

กําไรขั้นต้น 488,772       562,728       58,419         166,787       

รายไดด้อกเบ้ียรับ 1,458           3,137           27,837         14,433         

รายไดอ้ื่น 36,143         17,394         13,525         10,517         

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6 - - 37,500         -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (52,042)        (39,595)        (13,033)        (17,695)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (199,629)      (213,766)      (76,445)        (70,207)        

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 3 (36,568)        (47,369)        (2,460)          (4,279)          

ตน้ทุนทางการเงิน (22,267)        (7,616)          (19,474)        (6,351)          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

    ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 5 (143)             (2,393)          - -
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 215,724       272,520       25,869         93,205         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (1,222)          (22,762)        3,857           (16,973)        
กําไรสําหรับงวด 214,502       249,758       29,726         76,232         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - - - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 214,502       249,758       29,726         76,232         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 214,147       250,096                 29,726           76,232 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 355              (338)             - -
กําไรสําหรับงวด         214,502         249,758           29,726           76,232 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 214,147       250,096                 29,726           76,232 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 355              (338)              -  - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด         214,502         249,758           29,726           76,232 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 12

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.74             0.87             0.10             0.26             

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 287,777            1,213,596         71,265              800,130            2,372,768         87,324              2,460,092         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 13 - - - (115,111)           (115,111)           - (115,111)           

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (115,111)           (115,111)           - (115,111)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน - - - 250,096            250,096            (338)                  249,758            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 250,096            250,096            (338)                  249,758            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 287,777            1,213,596         71,265              935,115            2,507,753         86,986              2,594,739         

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 287,777            1,213,596         71,323              942,788            2,515,484         215,336            2,730,820         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 13 - - - (115,111)           (115,111)           (13,000)             (128,111)           

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (115,111)           (115,111)           (13,000)             (128,111)           

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
         ซึ่งอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 6 - - - (34,950)             (34,950)             33,825              (1,125)               
    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
         ซึ่งอาํนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง 6 - - - (68)                    (68)                    (56)                    (124)                  
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (150,129)           (150,129)           20,769              (129,360)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน - - - 214,147            214,147            355                   214,502            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 214,147            214,147            355                   214,502            

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย - - (2,500)               (2,500)               - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 287,777            1,213,596         68,823              1,004,306         2,579,502         236,460            2,815,962         

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 287,777           1,213,596        30,140             643,571           2,175,084        
 
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 - - - (115,111)         (115,111)         
   รวมเงนิทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (115,111)         (115,111)         
 
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน - - - 76,232             76,232             
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด - - - 76,232             76,232             
 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 287,777           1,213,596        30,140             604,692           2,136,205        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 287,777           1,213,596        30,140             478,143           2,009,656        
 
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 - - - (115,111)         (115,111)         
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (115,111)         (115,111)         
 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน - - - 29,726             29,726             
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 29,726             29,726             
 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 287,777           1,213,596        30,140             392,758           1,924,271        

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 214,502       249,758     29,726        76,232       
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ/จ่าย

ภาษีเงินได้ 1,222           22,762       (3,857)         16,973       
ตน้ทุนทางการเงิน 22,267         7,616         19,474        6,351         
ค่าเส่ือมราคา 162,050       130,276     24,096        49,347       
ค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 4,305           1,342         3,935          -
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,962           4,334         194             650            
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (2,381)          860            (3,032)         446            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) (1,189)          5,693         (1,189)         3,555         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 35,000        -
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 527              474            (1)                783            
ดอกเบ้ียรับ (1,458)          (3,137)        (27,837)       (14,433)      
ผลประโยชน์พนกังาน (กลบัรายการ) (1,540)          (2,384)        942             (5,503)        
ค่าใชจ่้ายชดเชยการเลิกจา้ง - 28,826       - 28,826       
หน้ีสงสัยจะสูญ 34                40              - -
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (785)             - 1,394          -
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (900)             (563)           (814)            286            
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (37,500)       -
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 143              2,393         - -

400,759       448,290     40,531        163,513     

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,010           (139,054)    64,630        (84,047)      
สินคา้คงเหลือ (60,989)        (58,709)      9,780          (19,717)      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (58,578)        (22,857)      4,635          3,341         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 304              (1,232)        (2,119)         (710)           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 211,398       252,967     56,605        97,601       
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,042)          (3,398)        (1,861)         (63)             
รายไดร้อตดับญัชี (10,425)        - -              -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (11,165)        7,110         (8,631)         6,793         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 105              - - -
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 473,377       483,117     163,570      166,711     
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (5,424)          (7,633)        (1,820)         (986)           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 467,953       475,484     161,750      165,725     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (144,348)      (330,433)    (9,536)         (10,121)      
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,570         5,214         12,434        131,317     
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (520)             (1,307)        (388)            (26)             
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 10              
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,125           - 1,789,125   431,500     
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (399)             - (1,873,899)  (448,361)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,606         - 18,606        -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (6,000)        - (6,000)        
รับดอกเบ้ีย 1,458           3,137         27,837        14,069       
รับเงินปันผล - - 37,500        -
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (112,508)      (329,389)    1,679          112,388     

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,737,000    900,220     2,677,000   767,000     
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (2,708,917)   (672,376)    (2,603,360)  (640,020)    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 324,000      225,500     

เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (203,000)     (132,086)    
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (128,111)      (115,111)    (115,111)     (115,111)    

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (182,375)     (200,000)    
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,249)          - - -
ดอกเบ้ียจ่าย (22,267)        (7,616)        (19,474)       (6,351)        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (123,544)      105,117     (122,320)     (101,068)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 231,901       251,212     41,109        177,045     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 404,851       378,191     54,412        82,968       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 636,752       629,403     95,521        260,013     

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

หน้ีสินจากการสร้างอาคารและซ้ืออุปกรณ์ 42,502         72,824       1,416          3,021         

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 14,695       - -

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
7 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
10 ภาษีเงินได ้
11 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
12 ก าไรต่อหุน้ 
13 เงินปันผล 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
17 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป  
 

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย-และมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี-333/3 หมู่ 6 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ และมีส านกังานสาขาใน
ประเทศไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 1 แห่งและท่ีจงัหวดัชลบุรี 1 แห่ง 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2547 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 31.62) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ ผลิตและประกอบเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศส าหรับ
ท่ีอยูอ่าศยั ผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีประกอบดว้ยโลหะ เหล็ก ทงัสเตน และคาร์ไบค์ ผลิตฮีตปัมพส์ าหรับเคร่ือง
ท าน ้ าร้อน และผลิตชุดท่อทองแดงหุม้ฉนวนท่ีใชใ้นการติดตั้งเคร่ืองท าความเยน็และฉนวนหุม้ท่อ 
 

เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้มีการยา้ยสายการผลิตและประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจาก บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีสาขาตั้งอยู่ท่ี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุรี ไปยงั บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ซ่ึงมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอนิคมพฒันา 
จงัหวดัระยอง ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินงานการยา้ยสายการผลิตและเสร็จส้ินในไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 
การยา้ยสายงานผลิตท าใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริษทัท่ีจงัหวดัระยองเป็นศูนยก์ารผลิตท่ีครบวงจร 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                             
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559           
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ี     
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ    
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ          
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง
เดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับสินทรัพย ์
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

3 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักันหรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

21 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 6
ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิกำร 
ประเทศทีจ่ัดตั้ง/ 

สัญชำต ิ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
กรรมการและผูบ้ริหาร ไทย ญ่ีปุ่น และ 

เกาหลี 
บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั เอส เอ เอส อินโนเวชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินคา้ ราคาทุนหรือราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินคา้  ราคาทุนหรือราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
การใหบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
รับบริการ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
รายไดค่้าเช่า ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
การขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย ์
การซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย ์
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจากราคาตลาด  
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจากราคาตลาด 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี   
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 
   วนัที ่30 มิถุนำยน 

งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  11,703  4,965 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 
   วนัที ่30 มิถุนำยน 

งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
การใหบ้ริการ -  -  -  2,916 
ซ้ือสินคา้ -  -  33,646  28,153 
ค่าบริการ -  -  32  2,109 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  90  129,348 
รายไดค่้าเช่า -  -  -  469 
ดอกเบ้ียรับ -  -  14,387  5,630 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  3,759  1,986 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 4,226  2,593  -  2,248 
การใหบ้ริการ 451  216  -  - 
ซ้ือสินคา้ 3             25  -  - 
ค่าบริการ 197  239  -  67 
รายไดค่้าเช่า 630  630  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 150  153  -  153 
        

กำรร่วมค้ำ        
ขายสินคา้ -  85  -  - 
การใหบ้ริการ -  652  -  122 
ซ้ือสินคา้ -  20,068  -  20,032 
ค่าบริการ -             30  -  45 
รายไดค่้าเช่า -  1,650  -  - 
ดอกเบ้ียรับ -  929  -  929 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 15,647  22,962  986  1,991 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 390  415  148  154 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 16,037  23,377  1,134  2,145 

    



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

23 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
วนัที ่30 มิถุนำยน 

งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  25,079  8,854 
การใหบ้ริการ -  -  -  4,877 
ซ้ือสินคา้ -  -  77,043  80,782 
ค่าบริการ -  -            37  4,433 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  5,044  129,373 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  -  10 
รายไดค่้าเช่า -  -  -  1,693 
ดอกเบ้ียรับ -  -  27,329  11,667 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  6,663  3,337 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 6,860  4,048  -  3,489 
การใหบ้ริการ 713  474  -  - 
ซ้ือสินคา้ 3              31  -  - 
ค่าบริการ 399  609  -    67 
รายไดค่้าเช่า        1,260  1,260  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 298  312  298  312 
        

กำรร่วมค้ำ        
ขายสินคา้ -  240  -  - 
การใหบ้ริการ -  1,712  -  230 
ซ้ือสินคา้ -  59,218  -  59,182 
ค่าบริการ -              45  -  - 
รายไดค่้าเช่า -  3,300  -  - 
ดอกเบ้ียรับ -  1,895  -  1,895 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
วนัที ่30 มิถุนำยน 

งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 35,762  46,540  2,166  3,972 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 806  829  294  307 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 36,568  47,369  2,460  4,279 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีกำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั -  -               129  - 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  1,230  865 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั -  -  -  2 
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั -  -  5,723  30,374 
        

บริษัทร่วม        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 2,165  960  -  - 
บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั -  160  -  - 
 2,165  1,120  7,082  31,241 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 2,165  1,120  7,082  31,241 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - บุคคลและกจิกำร งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
   ทีเ่กีย่วข้องกนั 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั -  -  -  180 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั -  -  -  2,317 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  29  198 
บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ากดั -  -  29  27 
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั -  -  13,871  96,364 
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั -  -  29  27 
บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั -  -  -  497 
        

บริษัทร่วม        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั             88  80  -  - 
        

กรรมกำร        
นายสมชยั ไทยสงวนวรกลุ -  7,214  -  - 
        

กจิกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (*) -  145,500  -  - 
           88  152,794  13,958  99,610 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ          88  152,794  13,958  99,610 

 
(*) เงินโอนล่วงหนา้เพื่อลงทุนในบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (ดูหมายเหตุ 6) และเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่ม
บริษทัเม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

26 

รเงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคล
หรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย            
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน  
   อีโวลูชัน่ จ ากดั 4.80  4.80-5.10 

 
- 

 
- 

 
451,361  291,361 

บริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค 
จ ากดั 4.80  4.80-5.10 

 
- 

 
- 

 
19,605  19,605 

บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี  
แอนโทโลจี จ ากดั 4.80  4.80-5.10 

 
- 

 
- 

 
492,000 

 
368,000 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 4.80  4.80-5.10  -  -  76,500  95,000 
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี         
พริซิชัน่ จ ากดั 4.80  4.80-5.10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20,000 

บริษทั เอสเอน็ซี ฟูกอิู โฮลี  
   อินซูเลชัน่ จ ากดั 4.80  4.80-5.10 

 
- 

 
- 

 
32,000 

 
42,000 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ากดั 4.80  4.80-5.10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
150,000 

 
   

 
 

 
 

    
บริษัทร่วม            
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก    
   วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 4.80  4.80-5.10 

 
12,500 

 
12,500 

 
12,500 

 
12,500 

 
   

 
 

 
 

    
กรรมกำรและผู้บริหำร            
นายเซอิจิ คิโนชิตะ 4.80  4.80-5.10  3,399  4,125  3,399  4,125 
     15,899  16,625  1,087,365  1,002,591 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ     -  -  (19,605)  (19,605) 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคล 
   หรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 

 
15,899  16,625 

 
    

1,067,760  982,986 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

27 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิกำรที ่
   เกีย่วข้องกนั 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 

งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2560  2559 

 

2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -         966,361  540,377 
เพิ่มข้ึน -  -      1,873,500  448,361 
ลดลง -  -     (1,788,000)  (431,500) 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน  -  -  1,051,861  557,238 
        

บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,500  12,500  12,500  12,500 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน  12,500  12,500  12,500  12,500 
        

กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  76,000  -  76,000 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน  -  76,000  -  76,000 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,125  4,125  4,125  4,125 
เพิ่มข้ึน                399  -                 399  - 
ลดลง           (1,125)  -            (1,125)  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน  3,399  4,125  3,399  4,125 
        

 รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิกำร 
   ทีเ่กีย่วข้องกนั 

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,625  92,625  982,986  633,002 
เพิ่มข้ึน              399    -  1,873,899  448,361 
ลดลง           (1,125)    -  (1,789,125)  (431,500) 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 15,899  92,625  1,067,760  649,863           



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

28 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั  -   -  2,190  1,788 
        

บริษัทร่วม        
บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั  -                32  -  - 
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 

 
                3 

   
- 

  
- 

  
- 

รวม     3  32  2,190  1,788 

 
เจ้ำหน้ีหมุนเวยีนอื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั -  -         3  319 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั -  -  -           1,572 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั -  -  -           1,661 
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั -  -  -  319 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  -  797 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั -  -  -  319 
บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ากดั -  -  -  218 
        

บริษัทร่วม        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 

 
             81 

  
75 

  
- 

  
- 

รวม 81  75  3  5,205 

        
 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
     30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 4.80  4.80-5.10  273,500      182,500 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 4.80  4.80-5.10  62,623        32,623 
รวมเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั    336,123  215,123 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 215,123  84,086 
เพิ่มข้ึน 324,000  225,500 
ลดลง (203,000)  (132,086) 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 336,123  177,500 

 

4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3 2,165  1,120  7,082  31,241 
กิจการอ่ืนๆ  1,213,429  1,062,089  113,469  63,383 
รวม  1,215,594  1,063,209  120,551  94,624 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ           (34)  -  -  - 
สุทธิ  1,215,560  1,063,209  120,551  94,624 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

         

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3 88  152,794  13,958  99,610 
กิจการอ่ืนๆ  15,059  20,131  8,340  13,245 
รวม  15,147  172,925  22,298  112,855 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 
สุทธิ  15,147  172,925       22,298  112,855 
         

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  1,230,707  1,236,134  142,849  207,479 
         

  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ         
   งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 34  40  -  - 

   งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 34  40  -  - 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ * 2,165  1,120  7,082  31,241 
 2,165  1,120  7,082  31,241 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
 2,165  1,120  7,082  31,241 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

กจิกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ * 1,200,505  1,055,844  113,469  60,809 
เกินก าหนดช าระ: **        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 12,790  6,168  -  2,574 
   3 - 6 เดือน 134  77  -  - 
 1,213,429  1,062,089  113,469  63,383 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ            (34)  -  -  - 
 1,213,395  1,062,089  113,469  63,383 

รวม 1,215,560  1,063,209  120,551  94,624 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 150 วนั 
*  ยงัไม่ครบก าหนดช าระ หมายถึง ยงัไม่เกินกวา่วนันดัรับเช็คท่ีบริษทัและลูกคา้ตกลงกนั 
** เกินก าหนดช าระ หมายถึง เกินกวา่วนันดัรับเช็คท่ีบริษทัและลูกคา้ตกลงกนั 
 

5 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 46,262  45,569  42,050  42,050 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนใน        
   บริษทัร่วม (143)  (678)  -  - 
ขายเงินลงทุน (17,821)  -  (20,000)  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 28,298  44,891  22,050  42,050 

 

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  33,532  -  79,000 
ลงทุนเพิ่ม -  6,000  -  6,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  (1,715)  -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน -  37,817  -  85,000 
        

รวม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 46,262  79,101  42,050  121,050 
ลงทุนเพิ่ม -  6,000  -  6,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
   และการร่วมคา้ (143)  (2,393)  -  - 
ขายเงินลงทุน (17,821)  -  (20,000)  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 28,298  82,708       22,050  127,050 

 

การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 บริษทัไดข้ายหุน้ทั้งหมดใน บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม
ของบริษทัใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 18.61 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ก าไรจาก
การจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 0.79 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 1.39 ลา้นบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บช าระเงินจากการขายหุน้ดงักล่าวทั้งจ านวนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 

การซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
60,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวน           
6 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 51 ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุน้เพิ่มเป็นร้อยละ 51
ณ วนัดงักล่าว บริษทัไม่ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทัดงักล่าว เน่ืองจากขอ้ตกลงตามสัญญาร่วมคา้ไม่ไดมี้การ
เปล่ียนแปลง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาการถือหุ้นกบัคู่สัญญาเดิมและได้ยกเลิก
สัญญาร่วมคา้ฉบบัดงักล่าวในวนัเดียวกนั โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา
การถือหุ้นดงักล่าวและเห็นว่ากลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชัน่ จ ากดั บริษทั
ดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 525 9 มีดงัน้ี 
 

 
 

 

  งบกำรเงนิรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตามวธีิ 
ส่วนไดเ้สีย  

 
การดอ้ยค่า  

มูลค่าตาม 
วธีิส่วนไดเ้สีย-สุทธิ
จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
  30 

มิถุนายน 
 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม                             
บริษทั เอส เอน็ ซี                             
   แอตแลนติก วอเตอร์ ผลิตและขายเคร่ืองท าน ้าร้อน                            
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ  ากดั ไฟฟ้า 49.00  49.00    45,000    45,000  22,050  22,050  28,298  27,482  -  -  28,298  27,482  -  - 
บริษทั ฟูโซ่ อิสดสัตรีส์ ผลิตช้ินส่วนทองแดง ช้ินส่วน                            
   (ไทยแลนด)์ จ  ากดั โลหะ และช้ินส่วนทองเหลือง -  20.00  -  100,000  -  20,000  -  18,780  -  -  -  18,780  -  - 
รวม          22,050  42,050  28,298  46,262  -  -  28,298  46,262  -  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิ 
จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์                        
  ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 49.00  49.00  45,000  45,000  22,050  22,050  -  -  22,050  22,050  -  - 
บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์                        
  จ  ากดั -  20.00  -  100,000  -  20,000  -  -  -  20,000  -  - 
รวม                22,050  42,050  -  -         22,050  42,050  -  - 

 
บริษทัร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,105,470  710,470 
ลงทุนเพิ่ม 182,375  200,000 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (35,000)  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน        1,252,845  910,470 

 
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,500,000 หุน้ ซ่ึง
มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนรวม 150 ลา้นบาท 
ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51.20 เป็นร้อยละ 74.37 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 บริษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชัน่ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาท และบริษทัได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 20 ลา้นบาท ท าให้
สดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 88 เป็นร้อยละ 93.33 
 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั เรียกช าระทุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 75 ของจ านวน
หุน้ 150,000 หุน้ ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 11.25 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พรีซิชัน่ จ ากดั   
จ านวน 45,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซ่ึงมีทุนช าระแลว้ร้อยละ 25 เป็นจ านวนเงิน 1.13 ลา้นบาท ท า
ใหส้ดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 88 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญั
ทั้งหมดของบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (ยงัไม่ประกอบธุรกิจ) จากกรรมการบริษทัท่านหน่ึง จ านวน 179,998 หุ้น 
ราคาตามมูลค่าหุ้นละ100 บาท ซ่ึงมีทุนช าระแลว้ร้อยละ 25 เป็นเงินจ านวน 4.5 ลา้นบาท  ณ วนัดงักล่าว กลุ่มบริษทั
ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมทางออ้มในบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ท าให้บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่ม
บริษทั โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทางออ้มร้อยละ 55 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มข้ึน 0.01 ลา้น
บาท กลุ่มบริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในพลังงานทางเลือก                
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั เรียกช าระทุนเพิ่มอีกร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้น 179,998 หุ้น 
คิดเป็นจ านวนเงิน 13.5 ลา้นบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 1,320,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท     
โดยจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม คือ บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ทั้งจ านวน ท าใหบ้ริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั มีทุนจด
ทะเบียนทั้งส้ิน 1,500,000 หุน้ ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 150 ลา้นบาท โดยเรียกและช าระ
แลว้เตม็จ านวนร้อยละ 100 ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั เอสเอน็ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
กลุ่มบริษทั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการยกเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากคาดการณ์ว่าระดบัการผลิตปัจจุบนัจะยงั
ไม่มากพอถึงจุดคุม้ทุน และการด าเนินงานท่ีผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2560 เป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  03 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
   30 

มิถุนายน 
 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
บริษัทย่อยทำงตรง   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน    
   อีโวลูชัน่ จ  ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท า
ความเยน็ ผลิตและประกอบเคร่ืองท า

ความเยน็  99.99  99.99  220,000  220,000  212,010  212,010  -  -  212,010  212,010  -  - 

บริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จ ากดั อยูร่ะหวา่งด าเนินการช าระบญัชี  80.00  80.00  20,000  20,000  16,000  16,000  (16,000)  (16,000)  -  -  -  - 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย  
   จ  ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับ

ยานพาหนะ  99.99  99.99  30,000  30,000  30,000  30,000  -  -  30,000  30,000  -  - 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท า

ความเยน็  99.99  99.99  70,000  70,000  70,000  70,000  -  -  70,000  70,000  -  - 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั ผลิตช้ินส่วนพลาสติก ส าหรับ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและช้ินส่วน
ยานพาหนะ  99.99  99.99  30,000  30,000  29,999  29,999  -  -  29,999  29,999  -  - 

บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์  
   จ  ากดั 

ผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
ประกอบดว้ยโลหะ เหลก็ ทงัสเตนและ

คาร์ไบค ์  66.00  66.00  80,000  80,000  90,216  90,216  -  -  90,216  90,216  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน  
   ไพพ ์จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท า
ความเยน็  99.99  99.99  320  320  320  320  -  -  320  320  500  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
   30 

มิถุนายน 
 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                          
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวต้ีิ  
   แอนโทโลจี จ  ากดั 

ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศส าหรับ 
ท่ีอยูอ่าศยัและรถยนต ์  99.99  99.99  400,000  400,000  400,000  400,000  -  -  400,000  400,000  -  - 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต  
   ปัมพ ์จ  ากดั 

ผลิตฮีตปัมพส์ าหรับเคร่ืองท าน ้าร้อน   
74.00 

  
74.00 

  
45,000 

  
45,000 

  
33,300 

  
33,300 

  
- 

  
- 

  
33,300 

  
33,300 

  
37,000 

  
- 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟูกอิู โฮลี  
   อินซูเลชัน่ จ  ากดั 

ผลิตชุดท่อทองแดงหุม้ฉนวนท่ีใชใ้น
การติดตั้งเคร่ืองท าความเยน็ และ 

ฉนวนหุม้ท่อ 

  
 

70.00 

  
 

70.00 

  
 

50,000 

  
 

50,000 

  
 

35,000 

  
 

35,000 

  
 

(35,000) 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

35,000 

  
 
- 

  
 
- 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่  
   จ  ากดั 

ผลิตแม่พิมพท่ี์ใชใ้นการผลิตอุปกรณ์   
93.33 

  
70.00 

  
45,000 

  
13,750 

  
42,000 

  
9,625 

  
- 

  
- 

  
42,000 

  
9,625 

  
- 

  
- 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่  
   จ  ากดั 

ผลิตและแปรรูปแผน่โลหะเป็นช้ินส่วน
ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและยานยนต ์

  
74.37 

  
51.20 

 
316,000  

 
166,000 

 
235,000  

 
    85,000 

  
- 

  
- 

 
235,000  

     
85,000 

  
- 

  
- 

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ  ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก  55.00  55.00  200,000  200,000  110,000  110,000  -  -  110,000  110,000  -  - 
รวม           1,303,845  1,121,470  (51,000)  (16,000)  1,252,845  1,105,470  37,500  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกัษณะธุรกิจ 
  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิจากการ

ดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 

มิถุนายน 
 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

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

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทำงอ้อม                          
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท า

ความเยน็  99.99  99.99  40,000  40,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั 

 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท า

ความเยน็  99.99  99.99  20,000  20,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชีวมวลขยะ  55.00(*)  -  150,000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม           -  -  -  -  -  -  -  - 
                          
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
(*) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ณ วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะ 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30   
มิถุนำยน 

2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  255,230  238,922  153,724  - 
โอนจาก (ไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (14,695)  -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน  255,230  224,227  153,724  - 

        
ค่ำเส่ือมรำคำและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  72,922  27,953  68,281  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 4,305  1,342  3,935  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 77,227  29,295  72,216  - 

        
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี        
ณ วนัที ่1 มกรำคม 182,308  210,969  85,443  - 

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 178,003  194,932  81,508  - 

 
ท่ีดินและโรงงานให้เช่า มีราคาประเมินรวม 11.70-ลา้นบาท ประกอบดว้ยราคาประเมินโรงงานจ านวน 10.20 ลา้น
บาท และราคาประเมินท่ีดินจ านวน 1.50 ลา้นบาท ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2559 โดย
พิจารณาราคาตลาดตามเกณฑร์าคาทุนเปล่ียนแทน  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ ท่ีดินท่ียงัไม่ระบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต มีราคาประเมิน
รวมจ านวน 117.4 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2559 โดยวิธีพิจารณาจากมูลค่า
ตลาด (Market Approach) 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ อาคารใหเ้ช่าแก่กิจการอ่ืน มีราคาประเมินจ านวน 172.16 ลา้นบาท 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหวา่งปี 2559 โดยวิธีพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑร์าคาทุนเปล่ียนแทน 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 
มีดงัน้ี 

 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนำยน 

งบกำรเงนิรวม  
2560  2559 

 เพิ่มข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า-

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ) 

 เพิ่มข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า- 

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ) 

 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 28,904  -  55,055  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 23,512  -  6,294  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 72,254  (4,416)  37,487  (3,937) 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ านกังาน 2,663  (24)  1,759  (18) 
ยานพาหนะ 3,850                     (2,068)  911  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 69,598  (42,844)  270,230  (8,768) 
รวม 200,781  (49,352)  371,736  (12,723) 

 
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนำยน 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
2560  2559 

 เพิ่มข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า-

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจ าหน่าย
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ) 

 เพิ่มข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า- 

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจ าหน่าย
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ) 

 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,678  -  83  (12,919) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 4,167  (8,944)  14,281  (118,386) 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ านกังาน 685  (608)  308  (298) 
ยานพาหนะ 3,850                     (2,068)  10  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง -  (2,134)  1,362  (6,764) 
รวม 11,380  (13,754)  16,044  (138,367) 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ในเดือนเมษายน 2557 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงินกูย้มืเป็นจ านวน 100 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR -1.5 ถึง MLR -1.75 ต่อปี ซ่ึงค ้าประกนัโดยการใหค้  ามัน่ต่อธนาคารว่า บริษทัจะไม่น า
เคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ กบับุคคลอ่ืน 

 
9 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 
   งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3                3  32  2,190  1,788 
กิจการอ่ืนๆ   1,444,950  1,223,617  148,600  98,784 
รวม   1,444,953  1,223,649  150,790  100,572 

          
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3  81  75  3  5,205 
กิจการอ่ืนๆ   129,138  139,906  29,447  17,859 
รวม   129,219  139,981  29,450                                                                                                                                                                                                          23,064 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  1,574,172  1,363,630  180,240  123,636 

 
10 ภำษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง
รวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 คือ ร้อยละ 0.6 
(อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2559 ของกลุ่มบริษัท: ร้อยละ 8) อตัราภาษี
เงินไดท่ี้แทจ้ริงแตกต่างจากอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีสาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
 ส่วนงาน 1 ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ 
 ส่วนงาน 2 ผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 ส่วนงาน 3 ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 
การด าเนินงานอ่ืน ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในงวด 2560 หรือ 2559 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงินของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงิน
ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้ง
กบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์ 
ทีใ่ช้ส ำหรับยำนพำหนะ 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร 
ระหว่ำงกนั 

  

ส ำหรับงวดสำมเดอืน  ผลติและประกอบ  ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ   รวม 
    ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 328,125  227,800  828,362  867,721  890,042  773,874  31,205  55,202  -  -  2,077,734  1,924,597 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 774  3,085  1,031  1,058  98,957  67,247  8,781  1,767  (109,543)  (73,157)  -  - 
รวมรำยได้ 328,899  230,885  829,393  868,779  988,999  841,121  39,986  56,969  (109,543)  (73,157)  2,077,734  1,924,597 

                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 34,794  28,147  8,818  4,732  101,853  85,578  (21,066)  (21,385)  - 

 
-  124,399  97,072 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ตน้ทุนทางการเงิน                     (11,873)  (3,884) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้                     432  (1,140) 
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                     3,894  (7,567) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     116,852  84,481 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ร 

 ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์ 
ทีใ่ช้ส ำหรับยำนพำหนะ 

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร 
ระหว่ำงกนั 

  

ส ำหรับงวดหกเดอืน  ผลติและประกอบ  ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ   รวม 
    ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 668,402  490,319  1,969,745  2,160,129  1,812,264  1,651,513  79,744  102,048  -  -  4,530,155  4,404,009 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,555  4,421  3,040  1,916  235,472  164,095  10,275  3,772  (251,342)  (174,204)  -  - 
รวมรำยได้ 670,957  494,740  1,972,785  2,162,045  2,047,736  1,815,608  90,019  105,820  (251,342)  (174,204)  4,530,155  4,404,009 

                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 69,402  63,937  21,333  66,463  195,027  194,714  (47,628)  (42,585)  -  -  238,134  282,529 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ตน้ทุนทางการเงิน                     (22,267)  (7,616) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้                      (143)  (2,393) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (1,222)  (22,762) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     214,502  249,758 

 
 
 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ค านวณจาก
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย
แสดงการค านวณดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
   (ขั้นพื้นฐาน) 116,934  85,652  21,364  14,917 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 287,777  287,777  287,777  287,777 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท) 0.41  0.30  0.07  0.05 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
   (ขั้นพื้นฐาน) 214,147  250,096  29,726  76,232 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 287,777  287,777  287,777  287,777 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท) 0.74  0.87  0.10  0.26 
 

13 เงนิปันผล 
   เงินปันผล   เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย   จ่ายต่อหุน้ เงินปันผล 

  (พันบาท)   (บาท)  
บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
เงิน ปันผลประกาศ จ่ายจากก าไร  

6 เดือนหลงัของปี 2559 
ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2560 115,111 

  
 
 0.40 28 เมษายน 2560 

เงิน ปันผลประกาศ จ่ายจากก าไร  
6 เดือนหลงัของปี 2558 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 
2559 115,111 

  
 
 0.40 29 เมษายน 2559 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  เงินปันผล   เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย   จ่ายต่อหุน้ เงินปันผล 

  (พันบาท)   (บาท)  
บริษัท เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จ ำกดั 
เงิน ปันผลประกาศ จ่ายจากก าไร  
ของปี 2559 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 
2560 50,000 

  
 
 111.11 25 เมษายน 2560 

 

14 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

กำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น  กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืม
ดงักล่าวใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 

15 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน        4,900  15,419    -  270 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 17,045  31,855    -    - 
รวม 21,945  47,274    -  270 
        

จ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้ส้ินภำยใต้
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลกิไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 48,070  68,147  9,029  20,450 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,140  17,627    -    - 
รวม 52,210  85,774  9,029  20,450 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัอ่ืน ๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงิน 
   ใหก้บัเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 15,853  26,150  

  
 -    - 

หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดิน  
   การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 41,601 

 
43,311 

  
30,459 

  
32,390 

รวม 57,454  69,461  30,459  32,390 
 

16 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  4/2560 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากก าไร 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 115.11 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

 

17 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซ่ึง
รวมอยูใ่นงบการเงินระหว่างกาลเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2560 
 

 2559 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            
   ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 

           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 109,494  1,635  111,129  41,827  103  41,930 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 25,012  (1,635)  23,377  2,248  (103)  2,145 
   -      -   



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2559 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            
   ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 

           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 211,352  2,414  213,766  70,000  207  70,207 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 49,783  (2,414)  47,369  4,486  (207)  4,279 
   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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