
 
 

 
 

 
 

 
 
 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่ำของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัย่อย  
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 12 และ 14  
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
บริษทัย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม จึงเป็นขอ้บ่งช้ีว่าเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
บริษทัย่อยดงักล่าวอาจเกิดการดอ้ยค่า ผูบ้ริหารพิจารณา
การดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยประมาณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้โดยการ
ประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากการด าเนินงานซ่ึงใชดุ้ลยพินิจในการก าหนด
ขอ้สมมติท่ีมีนยัส าคญัโดยผูบ้ริหาร ดงันั้นเร่ืองดงักล่าวจึง
เป็นเร่ืองส าคญัต่อการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 การท าความเข้าใจกระบวนการในการระบุและ 
การพิจารณาการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีส าคญั
ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการก าไรในอนาคตและ
ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตของบริษทัย่อย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
แหล่งข้อมูลภายในและภายนอก และพิจารณาผล 
การด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร
เป รียบ เทียบกับผลการด าเนินงาน ท่ี เกิด ข้ึนจริง 
รวมทั้ งปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่า
เก่ียวกับแบบจ าลองทางการเงินท่ีใช้ในการค านวณ
ประมาณการและอตัราคิดลด 

 

 พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการ
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพ่ือพิจารณา
ผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ 
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เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่         
ถา้ขา้พเจา้ไดข้้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของ
ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ           
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 

 
 
 
 

(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4195 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
7 กมุภาพนัธ์ 2561 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 505,385,722 404,851,017 46,539,894 54,411,760 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื 7 1,065,374,294 1,236,134,484 141,394,148 207,478,935

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่

   บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 15,899,034 16,624,999 954,259,546 982,985,512 

สินคา้คงเหลือ 8 317,034,108 424,379,790 22,478,096 33,477,942 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 10 164,737,440 131,732,957 8,759,970        9,219,500        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,068,430,598 2,213,723,247 1,173,431,654 1,287,573,649 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 59,091,242 46,261,717 51,450,000 42,050,000 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 1,120,629,141 1,105,469,541 

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13 173,608,256 182,308,241 77,506,577 85,443,391

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 2,449,060,898 2,686,934,629 290,627,237 331,777,909 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 37,524,598 45,308,922 1,718,703 1,725,760 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 27,352,333 10,390,625 9,529,541 4,952,237 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 17 44,353,454 34,926,987 41,807,582 29,879,148 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,790,990,781 3,006,131,121 1,593,268,781 1,601,297,986 

รวมสินทรัพย์ 4,859,421,379 5,219,854,368 2,766,700,435 2,888,871,635 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(บาท)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 18 30,000,000 535,000,000 - 455,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื 19 1,109,970,688 1,363,630,183 133,597,883 123,635,805

รายไดร้อตดับญัชีส่วนทีรับรู้ภายในหนึงปี 23,422,346 25,487,447 - -

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยที์ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13,721,984 53,211,824 266,826 469,678

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 247,804,000 114,234,000 139,860,000 26,040,000

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5, 18 - - 125,500,000 215,122,616

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,163,401 3,189,606 1,704,732 493,157 

หนีสินหมุนเวยีนอนื 20,105,008 32,502,890 2,168,888 12,630,857 

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,453,187,427 2,127,255,950 403,098,329 833,392,113 

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ - 10,024,987 - -

รายไดร้อตดับญัชี 52,507,449 15,746,625 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 455,865,109 256,108,109 256,240,000 25,080,000 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 55,999,967 62,440,442 18,879,861 20,742,830 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 4,321,331 13,702,077 - -

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 3,967,140 3,755,676 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 572,660,996 361,777,916 275,119,861 45,822,830 

รวมหนีสิน 2,025,848,423 2,489,033,866 678,218,190 879,214,943

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(บาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 21 287,777,339 287,777,339 287,777,339 287,777,339 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 21 287,777,339 287,777,339 287,777,339 287,777,339 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,213,596,360 1,213,596,360 1,213,596,360 1,213,596,360 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 73,822,824 71,322,824 30,140,324 30,140,324 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,076,362,275 942,788,146 556,968,222 478,142,669 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,651,558,798 2,515,484,669 2,088,482,245 2,009,656,692 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 182,014,158 215,335,833 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,833,572,956 2,730,820,502 2,088,482,245 2,009,656,692 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,859,421,379 5,219,854,368 2,766,700,435 2,888,871,635 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(บาท)

การดําเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 29 7,526,712,254 7,372,580,088 839,256,231 3,025,236,933

ตน้ทุนขายและบริการ 8 (6,639,626,153) (6,433,416,159) (742,492,013) (2,825,905,164)

กาํไรขันต้น 887,086,101 939,163,929 96,764,218 199,331,769

รายไดด้อกเบียรับ 3,050,425 4,042,503 53,533,311 34,186,656 

รายไดอ้นื 59,306,803 46,802,675 19,271,554 25,620,027 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 12 - - 341,999,519 -

กาํไรทีรับรู้ของส่วนไดเ้สียซึงถือก่อน

   การเปลียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 4 - 6,570,841 - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 24 (89,385,796) (76,777,360) (21,600,457) (29,068,903)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25 (348,797,356) (396,936,988) (71,940,861) (94,250,986)

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 5 (57,641,701) (82,905,454) (4,018,786) (7,577,175)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - (86,999,400) -

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่าย

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 (9,001,547) - 14,784,000 -

ตน้ทุนทางการเงิน 27 (35,424,904) (22,716,409) (35,169,460) (16,872,203)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

   ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 1,250,445 (1,021,527) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่อเนือง 410,442,470 416,222,210 306,623,638 111,369,185 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 16 (592,787) (26,740,257) 2,423,786 (17,800,923)

กาํไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนือง 409,849,683 389,481,953 309,047,424 93,568,262 

การดําเนินงานทยีกเลกิ

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก

   - สุทธิจากภาษี 9 (3,898,784) 7,876,839 - -

กาํไรสําหรับปี 405,950,899 397,358,792 309,047,424 93,568,262 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานทีกาํหนดไว้ 20 - - - -

ภาษีเงินไดข้องรายกาทีจะไม่ถูดจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 16 - - - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 405,950,899 397,358,792 309,047,424 93,568,262 

งบการเงินรวม

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

สาํหรับปีสินสุดวนัทีสาํหรับปีสินสุดวนัที

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(บาท)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 401,314,146 401,654,396 309,047,424 93,568,262

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,636,753 (4,295,604) - -

กาํไรสําหรับปี 405,950,899 397,358,792 309,047,424 93,568,262 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 401,314,146 401,654,396 309,047,424 93,568,262 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,636,753 (4,295,604) - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 405,950,899 397,358,792 309,047,424 93,568,262 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 30 1.39 1.40 1.07 0.33 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานทียกเลิก 9 (0.01) 0.02 - -

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถื้อหุน้ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 287,777,339  1,213,596,360  71,265,324  800,129,505    2,372,768,528  87,323,638      2,460,092,166  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 31 - - - (258,995,755)  (258,995,755)    - (258,995,755)   

   รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (258,995,755)  (258,995,755)    - (258,995,755)   

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         โดยอาํนาจควบคุมเปลียนแปลง 4, 12 - - 57,500         - 57,500              132,307,799    132,365,299     

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - 57,500         (258,995,755)  (258,938,255)    132,307,799    (126,630,456)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 401,654,396    401,654,396     (4,295,604)      397,358,792     

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - - - -

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 401,654,396    401,654,396     (4,295,604)      397,358,792     

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย - - - - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 287,777,339  1,213,596,360  71,322,824  942,788,146    2,515,484,669  215,335,833    2,730,820,502  

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถื้อหุน้ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 287,777,339  1,213,596,360  71,322,824  942,788,146    2,515,484,669  215,335,833    2,730,820,502  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 31 - - - (230,221,871)  (230,221,871)    (12,999,870)    (243,221,741)   

   รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (230,221,871)  (230,221,871)    (12,999,870)    (243,221,741)   

   การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 4, 12 - - - (34,950,202)    (34,950,202)      33,825,102      (1,125,100)       

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึงอาํนาจควบคุมเปลียนแปลง 12 - - - - - (55,590)           (55,590)            

    จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - - (67,944)           (67,944)             (58,728,070)    (58,796,014)     

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (265,240,017)  (265,240,017)    (37,958,428)    (303,198,445)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 401,314,146    401,314,146     4,636,753        405,950,899     

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - - - -

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 401,314,146    401,314,146     4,636,753        405,950,899     

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย - - 2,500,000    (2,500,000)      - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 287,777,339  1,213,596,360  73,822,824  1,076,362,275 2,651,558,798  182,014,158    2,833,572,956  

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     643,570,162   2,175,084,185  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 31 - - - (258,995,755)  (258,995,755)    

   รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (258,995,755)  (258,995,755)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 93,568,262     93,568,262       

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - -

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 93,568,262     93,568,262       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     478,142,669   2,009,656,692  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     478,142,669   2,009,656,692  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 31 - - - (230,221,871)  (230,221,871)    

   รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (230,221,871)  (230,221,871)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไรหรือขาดทุน - - - 309,047,424   309,047,424     

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - -

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 309,047,424   309,047,424     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     556,968,222   2,088,482,245  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 405,950,899 397,358,792 309,047,424 93,568,262 

ปรับรายการทกีระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ (386,208) 27,375,173 (2,423,786) 17,800,923 

ตน้ทุนทางการเงิน 35,424,904 23,050,194 35,169,460 16,872,203 

ค่าเสือมราคา 316,857,361 295,855,999 47,974,878      83,248,217      

ค่าเสือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8,699,985 3,564,039 7,936,814        2,005,513        

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,895,628 8,412,345 395,258           1,069,032        

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (1,189,229) 689,229 (1,189,229)       1,189,229        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 86,999,400      -

(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (2,703,346) 1,720,218 (2,449) (4,557,996)

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 621,510 (545,469) - (18,558)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9,001,547 - (14,784,000) -

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (785,200)          - 1,393,880        -

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (1,250,445) (693,905) - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ - 1,715,432        - -

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 115,951           - - -

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (1,835,265) 3,074,308 (3,289,807)       1,027,114        

กาํไรทีรับรู้ของส่วนไดเ้สียซึงถือก่อน

   การเปลียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย - (6,570,841) - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,097,573) 8,478,814 (1,191,554) 26,124,481

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 12 - - (341,999,519)   -

ดอกเบียรับ (3,125,726) (4,168,307) (53,533,311) (34,186,656)

772,194,793 759,316,021 70,503,459 204,141,764 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ (บาท)

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื 157,208,996 (144,826,217) 68,243,341 342,185,049 

สินคา้คงเหลือ 101,810,421 (119,840,216) 14,289,653 56,249,121 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (36,241,451) (62,453,434) 459,530 349,748 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (9,526,467) 1,036,239 (11,928,434) 2,243,272 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื (237,415,731) 26,910,052 8,909,106 (452,071,213)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,506,628) (6,679,344) (1,860,520) (62,598)

รายไดร้อตดับญัชี 34,695,723 - - -

หนีสินหมุนเวยีนอนื (12,099,308) 7,267,652 (10,461,969) 4,253,822 

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 211,464 (13,005,062) - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 768,331,812 447,725,691 138,154,166 157,288,965 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (15,146,427) (30,113,541) (941,943) (17,566,866)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 753,185,385 417,612,150 137,212,223 139,722,099 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทจ่ีายไป 105,000,000    - 105,000,000    -

เงินสดรับจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ย - 7,451,882        - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,606,120      - 18,606,120      -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (6,000,000)       - (6,000,000)       

เงินสดรับจากการขายทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 12,335,862 6,992,618 13,305,151 195,832,260 

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (263,053,206) (775,594,978) (17,951,426)     (20,031,164)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 450,608           - 3,614,275

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (558,720) (2,890,127) (388,201) (25,800)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 1,125,000        - 2,795,125,000 821,877,384 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั (399,035)          - (2,766,399,034) (1,171,860,512)

เงินปันผลรับ - - 341,999,519    -

ดอกเบียรับ 3,076,627 4,168,307 51,374,757 34,186,656 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (123,867,352) (765,421,690) 540,671,886 (142,406,901)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับ (จ่าย) จากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็น

   เจา้ของในบริษทัยอ่ยทไีม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (1,248,636)       90,000,000      - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4,051,400,000 2,231,594,109 3,761,400,000 1,861,000,000 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (4,223,073,000) (1,665,078,280) (3,871,420,000) (1,432,040,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันกิจการทเีกียวขอ้งกนั - - 604,500,000    404,745,232    

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสันกิจการทเีกียวขอ้งกนั - - (694,122,616) (273,708,561)

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (230,221,871) (258,995,755) (230,221,871) (258,995,755)

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,999,870) - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (192,375,000)   (310,000,000)   

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,400,000)     - (29,400,000)     -

ดอกเบียจ่าย (35,294,518) (23,050,194) (34,116,488) (16,872,203)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (480,837,895) 374,469,880 (685,755,975) (25,871,287)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 148,480,138 26,660,340 (7,871,866) (28,556,089)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท ี1 มกราคม 404,851,017    378,190,677    54,411,760      82,967,849      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจาํหน่าย

   เงินลงทุนบริษทัยอ่ย (47,945,433)     - - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 31 ธันวาคม 6 505,385,722 404,851,017 46,539,894 54,411,760 

รายการทีมิใช่เงินสด

หนีสินจากการสร้างอาคารและซืออปุกรณ์ 4,382,747        47,045,536      157,048           1,100,191        

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
 

18 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8 สินคา้คงเหลือ 

9 การด าเนินงานท่ียกเลิก 

10 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  
11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินได ้
17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
20 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
21 ทุนเรือนหุน้ 
22 ส ารอง 
23 ส่วนงานด าเนินงาน 
24 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
25 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
26 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
27 ตน้ทุนทางการเงิน 
28 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
29 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

30 ก าไรต่อหุน้ 
31 เงินปันผล 
32 เคร่ืองมือทางการเงิน 
33 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
 

20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

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) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย 
 
บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองท าความเย็น-ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ ผลิตและประกอบเคร่ืองท าความความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ
ส าหรับท่ีอยู่อาศยั ผลิตฮีตปัมพส์ าหรับเคร่ืองท าน ้าร้อน และผลิตชุดท่อทองแดงหุม้ฉนวนท่ีใชใ้นการติดตั้งเคร่ืองท า
ความเยน็และฉนวนหุม้ท่อ 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 5, 11 และ 12 
 
เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้มีการยา้ยสายการผลิตและประกอบ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจาก บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีสาขาตั้งอยู่ท่ี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุรี ไปยงั บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ซ่ึงมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ท่ี อ  าเภอนิคมพฒันา 
จงัหวดัระยอง ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินงานการยา้ยสายการผลิตและเสร็จส้ินในไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 
การยา้ยสายงานผลิตท าใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มบริษทัท่ีจงัหวดัระยองเป็นศูนยก์ารผลิตท่ีครบวงจร 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
  

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 
สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2560 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษ ัทในบางเ ร่ือง 
การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินใน
เบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินของบริษทั จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
  

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไวซ่ึ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฒ) 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย มูลค่ายติุธรรม 
 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
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(ง) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 การจดัประเภทการร่วมการงาน 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคัญซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นัยส าคัญท่ีเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบด้วยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 การซ้ือบริษทัย่อย ซ่ึงการวดัมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให้ (รวมส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย) และมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา วดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12  
   และ 14 

การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัใน 
การประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีใน
อนาคตท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนด
ไวเ้ก่ียวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน       

อยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 
 หมายเหตุขอ้  4 การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 หมายเหตุขอ้  13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม และการร่วมคา้  
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)     
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั วนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบั
การโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี                
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดั
มูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
การซ้ือแบบทยอยซื้อ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป   

 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม    
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ  
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การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุน
นั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงเป็นตราสารอนุพนัธ์ ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าไม่ได้มีไวเ้พ่ือค้า อย่างไรก็ตาม สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการ
ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
คุ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่้วงหน้า โดยรายการท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ปรับปรุงดว้ย
ลูกหน้ีเจา้หน้ีสุทธิจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีท่ีเหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมใน
การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะตดัเป็นบญัชีรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสญัญา รายได/้ค่าใชจ่้าย
ตดับญัชีดงักล่าวและก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีคุม้ครองความเส่ียงจาก
รายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบันทึกหักกลบลบกบัก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
 

(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  

 
(ช) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อนปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และต้นทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 20 และ 30 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทท่ีดิน 
 
การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
เม่ือมีการเป ล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนไปเป็นท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การ
ขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึง
ไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า  ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์ 
  
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก 
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ี มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5, 10, 20 และ 30 ปี 
อาคาร 20 และ 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5, 10, 15, 18 และ 20  ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการการดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์  
ไม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์  
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ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 และ 10 ปี 
ค่าสิทธิในการผลิต 10 ปี 

 
วิธีการตัดจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบ 
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี 
ท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ี
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฏ) หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน 

 
(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) รายได้รอตัดบัญชี 
 

รายไดร้อตดับญัชีทยอยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑท่ี์เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายกุารใชง้านของ
สินทรัพย ์   
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
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การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความ
เป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ 
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษี
เงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
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(ด) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ   
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน  
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
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(ถ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้สัญญา หรือ มีการประเมินสัญญาใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบอ่ืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตาม
นยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ธ) การด าเนินงานที่ยกเลิก 
 

การด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นส่วนประกอบของธุรกิจของกลุ่มบริษทั เป็นสายงานธุรกิจท่ีส าคญัหรือเขตภูมิศาสตร์ท่ี
แยกต่างหากท่ียกเลิกหรือถือไวเ้พ่ือขาย หรือเป็นบริษทัย่อยท่ีซ้ือมาเพ่ือขายต่อ โดยจดัประเภทเป็นการด าเนินงานท่ี
ยกเลิกเม่ือมีการขาย หรือ เม่ือเขา้เง่ือนไขของการถือไวเ้พ่ือขาย แลว้แต่ราคาใดจะเกิดข้ึนก่อน เม่ือมีการจดัประเภท
เป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบจะถูกปรับปรุงใหม่เสมือนว่าส่วนงานนั้น
ไดถู้กยกเลิกตั้งแต่ตน้งวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

 
(น) ก าไรต่อหุ้น  

 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุง
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล    
 

4 กำรได้มำซ่ึงบริษทัย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 
 

การได้มาซ่ึงบริษัทย่อย  
 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 
60,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัได้ลงทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นจ านวน           
6 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุน้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 51 ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุน้เพ่ิมเป็นร้อยละ 51 
ณ วนัดงักล่าว บริษทัไม่ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทัดงักล่าว เน่ืองจากขอ้ตกลงตามสัญญาร่วมคา้ไม่ไดมี้การ
เปล่ียนแปลง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาการถือหุ้นกบัคู่สัญญาเดิมและได้ยกเลิก
สญัญาร่วมคา้ฉบบัดงักล่าวในวนัเดียวกนั โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาเง่ือนไขตามท่ีระบุในสญัญาการ
ถือหุน้ดงักล่าวและเห็นวา่กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั บริษทัดงักล่าว
จึงเปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย จากการลงทุนน้ี กลุ่มบริษทัไดรั้บฐานขอ้มูลลูกคา้และความรู้ดา้นการ
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ด าเนินงานซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การลงทุนจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และรถยนต ์มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในการร่วมคา้ ก่อนการเปล่ียนแปลงสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยมี
ดงัน้ี 
 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
   ก่อนการเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

  
44,388 

หัก มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 11 (37,817) 
ก ำไรที่รับรู้ของส่วนได้เสียซ่ึงถือก่อนกำรเปลีย่นแปลงสถำนะเป็นบริษทัย่อย  6,571 

 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั 
มีรายไดเ้ป็นจ านวนเงิน 264 ลา้นบาท และขาดทุนจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จะมีรายได้
รวมจ านวนเงิน 519 ลา้นบาท และขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวนเงิน 5 ลา้นบาท ในการ
ก าหนดมูลค่าดงักล่าว ฝ่ายบริหารใชส้มมติฐานในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการไดม้าซ่ึงบริษทั
ยอ่ยท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดนั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  
 
ขอ้มูลของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 
 
   

มูลค่ำตำมบัญชี 
 ปรับปรุงมูลค่ำ

ยุตธิรรม 
  

มูลค่ำยุตธิรรม 
 หมายเหตุ (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7,452  -  7,452 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   74,206  -  74,206 
สินคา้คงเหลือ  25,808  480  26,288 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  3,891  -  3,891 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 14 304,557  22,450  327,007 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 88  -  88 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (40,000)  -  (40,000) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (107,423)  -  (107,423) 
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มูลค่ำตำมบัญชี 

 ปรับปรุงมูลค่ำ
ยุตธิรรม 

  
มูลค่ำยุตธิรรม 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
รายไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภายในหน่ึงปี  (31,474)  -  (31,474) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
(19,417) 

  
- 

  
(19,417) 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

 
(28,920) 

  
- 

  
(28,920) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 (76,000)  -  (76,000) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (191)  -  (191) 
รายไดร้อตดับญัชี  (28,851)  -  (28,851) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (10,040)  -  (10,040) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน ์
   พนกังาน 

 
20 

 
(2,070) 

  
- 

  
(2,070) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16   -      (4,194)  (4,194) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (3,656)  -  (3,656) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    67,960       18,736  86,696 

ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกซ้ือ (อตัราร้อยละ)          51.2 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ      44,388 

 
มูลค่ายติุธรรมต่อไปน้ีไดพิ้จารณาโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 
 
 มูลค่ายติุธรรมของสินคา้คงเหลือ พิจารณาตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายไดสุ้ทธิ 
 
 มูลค่ายติุธรรมของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ไดรั้บการพิจารณาประมาณการโดยผูป้ระเมินอิสระ 
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5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12 
ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร 
ประเทศที่จดัตั้ง/ 

สัญชำติ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
กรรมการและผูบ้ริหาร ไทยและญ่ีปุ่น  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบใน

การว างแผน  สั่ งก ารและค วบ คุ ม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) 

บริษทั เอส เอ เอส อินโนเวชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
   
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาทุนหรือราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้  ราคาทุนหรือราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
การใหบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
รับบริการ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
รายไดค่้าเช่า ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
การขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย ์
การซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย ์
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจากราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจากราคาตลาด 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 

 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  สรุปไดด้งัน้ี   
 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคมหต ุ

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  31,837  54,163 
ซ้ือสินคา้ -  -  92,200  112,480 
การใหบ้ริการ -  -  -  5,789 
ค่าบริการ -  -  108  22,226 
รายไดค่้าเช่า -  -  -  1,693 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  5,896  227,124 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  26,890  10 
ดอกเบ้ียรับ -  -  52,555  30,803 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  9,601  7,886 
เงินปันผลรับ -  -  342,000  - 
        
บริษทัร่วม         
ขายสินคา้ 13,997  13,082  -  4,283 
ซ้ือสินคา้ 3  36  -  - 
การใหบ้ริการ 2,175           1,638  -  - 
ค่าบริการ 742  5,187  -  67 
รายไดค่้าเช่า 2,810  2,520  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 600  614  600  614 
ขายทรัพยสิ์น 27  -  -  - 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5  -  -  - 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคมหต ุ

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
ขายสินคา้ -  240  -  - 
ซ้ือสินคา้ -  59,218  -  59,182 
การใหบ้ริการ -  1,712  -  230 
ค่าบริการ -  45  -  - 
รายไดค่้าเช่า -  3,300  -  - 
ดอกเบ้ียรับ -  1,895  -  1,895 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร         
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร         

ผลประโยชนร์ะยะสั้น  56,159  81,247  3,432  6,961 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  1,483  1,658  587  616 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  57,642  82,905  4,019  7,577 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  2,269  865 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั -  -  -  2 
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั -  -  -  30,374 
        

บริษทัร่วม        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 1,101  960  -  - 
บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั -  160  -  - 
 1,101  1,120  2,269  31,241 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 1,101  1,120  2,269  31,241 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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ลกูหน้ีอื่น - บุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั -  -  1,808  180 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั -  -  2,990  2,317 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั -  -  3,275  - 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  27,246  198 
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั -  -  259  - 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั -  -  415  - 
บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ากดั -  -  -  27 
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั -  -  -  96,364 
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั -  -  -  27 
บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั -  -  122  497 
บริษทั เอสเอน็ซี ฟูกอิู โฮลี  อินซูเลชัน่ จ ากดั -  -  139  - 
        
บริษทัร่วม        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 937  80  -  - 

 
กรรมกำร        
นายสมชยั ไทยสงวนวรกลุ -  7,214  -  - 
นายเซอิจิ คิโนชิตะ 173  -    173  - 
        

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (*) -  145,500  -  - 
 1,110  152,794  36,427  99,610 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 1,110  152,794  36,427  99,610 

(*) เงินโอนล่วงหนา้เพ่ือลงทุนในบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคล
หรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย            
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน  
   อีโวลูชัน่ จ ากดั 4.80  4.80-5.10 

 
- 

 
- 

 
394,361  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 

 
- 

 
- 

 
532,500 

 
368,000 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 4.80  4.80-5.10  -  -  -  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 

 
- 

 
- 

 
11,500 

 
42,000 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ 
จ ากดั 4.80  4.80-5.10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
150,000 

            
บริษทัร่วม            
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  973,865  1,002,591 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     -  -  (19,605)  (19,605) 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคล 
   หรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 

 
15,899  16,625 

 
954,260  982,986 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31-ธนัวาคม -มีดงัน้ี 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  966,361  540,377 
เพ่ิมข้ึน -  -  2,766,000  1,171,861 
ลดลง -  -  (2,794,000)  (745,877) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  938,361  966,361 
        

บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,500  12,500  12,500  12,500 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 12,500  12,500  12,500  12,500 
        

กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  76,000  -  76,000 
ลดลง -  (76,000)  -  (76,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  -  - 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,125  4,125  4,125  4,125 
เพ่ิมข้ึน 399  -  399  - 
ลดลง (1,125)  -  (1,125)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 3,399  4,125  3,399  4,125 
        

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,625  92,625  982,986  633,002 
เพ่ิมข้ึน 399  -  2,766,399  1,171,861 
ลดลง (1,125)  (76,000)  (2,795,125) ) (821,877) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 15,899  16,625  954,260  982,986 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 เป็นสกลุเงินบาท 

 

เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั -  -  2,797   - 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  4,314  1,788 
        
บริษทัร่วม        
บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั -  32   -   - 
รวม -  32        7,111  1,788 

 

เจ้าหนี้อื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั -  -  -  319 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั -  -  725           1,572 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั -  -  194           1,661 
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั -  -  -  319 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  6  797 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั -  -  -  319 
บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ากดั -  -  -  218 
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั -  -  48  - 
        
บริษทัร่วม        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 

 
122 

  
75 

  
- 

  
- 

รวม 122  75  973  5,205 
 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 4.80  4.80-5.10  34,000      182,500 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 4.80  4.80-5.10  82,000        32,623 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 4.80  -  9,500  - 
รวมเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    125,500  215,123 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 215,123  84,086 
เพ่ิมข้ึน 604,500  404,746 
ลดลง (694,123)  (273,709) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 125,500  215,123 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 
 

6 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 1,666  1,342  155  217 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,707  2,041  1,235  1,191 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 335,790  401,468  44,716  53,004 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 166,223  -  434  - 
รวม 505,386  404,851  46,540  54,412 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  495,229  394,382  46,540  54,412 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 10,157  10,469  -  - 
รวม 505,386  404,851  46,540  54,412 

 
7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    5  1,101  1,120  2,269  31,241 
กิจการอ่ืนๆ   1,050,392  1,062,089  97,387  63,383 
รวม   1,051,493  1,063,209  99,656  94,624 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (116)  -  -  - 
สุทธิ   1,051,377  1,063,209  99,656  94,624 

 
   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน          
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    5  1,110  152,794  36,427  99,610 
กิจการอ่ืนๆ   12,887  20,131  5,311  13,245 
รวม   13,997  172,925  41,738  112,855 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 
สุทธิ   13,997  172,925  41,738  112,855 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี ้
   หมุนเวยีนอ่ืน 

   
1,065,374 

  
1,236,134 

 
141,394 

 
207,479 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
   2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี  116  -  -  - 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
เกินก าหนดช าระ: ** 1,101  1,120  2,269  31,241 
 1,101  1,120  2,269  31,241 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
 1,101  1,120  2,269  31,241 
กจิกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ * 1,046,724  1,055,844  96,653  60,809 
เกินก าหนดช าระ: **        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,204  6,168  734  2,574 
   3 - 6 เดือน 464  77  -  - 
 1,050,392  1,062,089  97,387  63,383 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (116)  -  -  - 
 1,050,276  1,062,089  97,387  63,383 
รวม 1,051,377  1,063,209  99,656  94,624 
 

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



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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ยอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  984,573  1,140,401  141,394  207,479 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 80,181  95,733  -  - 
สกลุเงินเยน 620  -  -  - 
รวม 1,065,374  1,236,134  141,394  207,479 

 
8 สินค้ำคงเหลือ 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 34,280  55,862  10,599  12,068 
สินคา้ระหวา่งผลิต 159,593  125,651  6,188  8,499 
วตัถุดิบ 126,916  247,648  6,350  16,824 
วสัดุโรงงาน 4,375  5,184  220  256 
 325,164  434,345  23,357  37,647 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (8,130)  (9,965)  (879)  (4,169) 
สุทธิ 317,034  424,380  22,478  33,478 
        

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 
    และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 6,641,461  6,430,302  745,782  2,824,878 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บ -  3,114  -  1,027 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (1,835)  -      (3,290)  - 
สุทธิ 6,639,626  6,433,416  742,492  2,825,905 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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9 กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
 
 เดือนกนัยายน 2560 บริษทัขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ท็อปเทค ไดมอนต์ ทูลส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่ม

บริษทั ส่วนงานน้ีไม่ไดเ้ป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกหรือถูกจดัประเภทเป็นถือไวเ้พ่ือขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  งบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบไดถู้กจดัประเภทใหม่เพ่ือน าเสนอการด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยก
ต่างหากจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

 งบกำรเงินรวม   
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559 
 (พันบาท) 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ    
รายได ้     56,486  97,198 
ค่าใชจ่้าย (61,364)  (88,687) 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน (4,878)  8,511 
ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 979  (635) 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน (สุทธิจำกภำษเีงนิได้) (3,899)  7,876 

    
ก าไรต่อหุน้ (บาท)    
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.014)  0.027 

 
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก จ านวน 3.90 ลา้นบาท (2559:ก าไร 7.88 ล้านบาท) ไดจ้ดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ของ
บริษทัจ านวนเงิน 2.57 ลา้นบาท (2559: 5.20 ล้านบาท)   

 
 งบกำรเงินรวม   
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559 
 (พันบาท) 
กระแสเงนิสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ    
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 13,212  27,207 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (896)  (1,800) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน -  (24,496) 
เงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 12,316  911 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินรวม 

 2560 

 (พันบาท) 
ผลกระทบจำกกำรจ ำหน่ำยต่อฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษทั  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,945 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12,171 
สินคา้คงเหลือ 7,371 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 124,506 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 447 
สินทรัพยอ่ื์น 3,337 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (15,682) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,836) 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (1,230) 
หน้ีสินอ่ืน (299) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นอ่ืนสุทธิ 172,730 

  
ส่ิงตอบแทนในการขายท่ีไดรั้บในรูปเงินสด 105,000 

 
10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 112,167 8 99,757  -  - 
เงินมดัจ า 18,830  2,268  -  - 
ลูกหน้ีค่าอากรขาเขา้ 9,403  5,238  -  - 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 8,026  8,000  7,902  8,000 
อ่ืนๆ 16,311  16,470  858  1,220 
รวม 164,737  131,733  8,760  9,220 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 
บริษทัร่วม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  46,262  45,569  42,050  42,050 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วม 

 
1,250  693  - 

 
- 

ลงทุนเพ่ิม  29,400  -      29,400  - 
จ าหน่าย  (17,821)  -       (20,000)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  59,091  46,262  51,450  42,050 

         
กำรร่วมค้ำ         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  33,532  -  79,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนใน 
   การร่วมคา้ 

 
- 

 
(1,715) 

 
- 

 
- 

ลงทุนเพ่ิม  -  6,000  -  6,000 
การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 4 -  (37,817)  -  (85,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  -  -  -  - 

         
รวม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  46,262  79,101      42,050  121,050 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจาก 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
1,250  (1,022) 

 
-  - 

ลงทุนเพ่ิม        29,400  6,000      29,400          6,000 
จ าหน่าย  (17,821)  -       (20,000)  - 
การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 4 -  (37,817)  -     (85,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  59,091  46,262  51,450  42,050 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
 

55 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 บริษทั เอส เอน็ ซี  แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั
ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 600,000  หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุน้ และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุน้เพ่ิม
ทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 29.4 ลา้นบาท ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
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 
 
การซ้ือเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 
60,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจ านวน           
6 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 51 ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุน้เพ่ิมเป็นร้อยละ 51
ณ วนัดงักล่าว บริษทัไม่ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทัดงักล่าว เน่ืองจากขอ้ตกลงตามสัญญาร่วมคา้ไม่ไดมี้การ
เปล่ียนแปลง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาการถือหุ้นกบัคู่สัญญาเดิมและไดย้กเลิก
สัญญาร่วมคา้ฉบบัดงักล่าวในวนัเดียวกนั โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญา
การถือหุ้นดงักล่าวและเห็นว่ากลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมในบริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชัน่ จ ากดั บริษทั
ดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหต ุ4) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 
 

  งบกำรเงนิรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย  

 
การดอ้ยค่า  

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย-สุทธิ
จากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 

  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    105,000    45,000  51,450  22,050  59,091  27,482  -  -  59,091  27,482  -  - 
บริษทั ฟโูซ่ อิสดสัตรีส์ ผลิตช้ินส่วนทองแดง ช้ินส่วน                            
   (ไทยแลนด)์ จ  ากดั โลหะ และช้ินส่วนทองเหลือง -  20.00  -  100,000  -  20,000  -  18,780  -  -  -  18,780  -  - 
รวม          51,450  42,050  59,091  46,262  -  -  59,091  46,262  -  - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิ 
จากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 

 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  105,000  45,000  51,450  22,050  -  -  51,450  22,050  -  - 
บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์                        
  จ  ากดั -  20.00  -   100,000  -   20,000  -  -  -  20,000  -  - 
รวม         51,450  42,050  -  -     51,450  42,050  -  - 

 
บริษทัร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงิน โดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 
 

 
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ 

 ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั  
บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์  
(ไทยแลนด)์ จ ากดั  บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ  ากดั 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559(*) 
 (พันบาท) 
รายได ้ 89,986  91,791  -  193,519  -  254,979 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 4,508  4,234  -  (6,905)  -  (3,414) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  -  -  -  -  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 4,508  4,234  -  (6,905)  -  (3,414)ก 

            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท 2,209  2,074  -  (1,381)  -  (1,715) 
            
สินทรัพยห์มุนเวยีน 94,732  57,975  -  165,777  -  111,357 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 70,392  31,414  -  33,547  -  304,645 
หน้ีสินหมุนเวียน (45,150)  (33,128)  -  (44,374)  -  (332,276) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (225)  (175)  -  (61,050)  -  (15,766) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 119,749  56,086  -  93,900  -  67,960 
            
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม / กำรร่วมค้ำ 59,091  27,482  -  18,780  -  37,817 

(*) ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 ก่อนการเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4) 
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 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ 
 ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั  

บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์  
(ไทยแลนด)์ จ ากดั  บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ  ากดั 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559(*) 
 (พันบาท) 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน  
   ณ วนัที่ 1 มกราคม 27,482 

 
25,408  18,780  20,161  -  33,532 

ลงทุนเพ่ิม 29,400  -  -  -  -  6,000 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั 2,209  2,074  (959)  (1,381)  -  (1,715) 
จ าหน่ายเงินลงทุน -  -  (17,821)  -  -  - 
การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  (37,817) 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กลงทุน  
   ณ วนัส้ินปี 59,091 

 
27,482  -  18,780  -  - 

มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม / กำรร่วมค้ำ 
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 59,091 

 
27,482  -  18,780  -  - 

หมายเหตุ            
ก. รวมรายการต่อไปน้ี            

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย         -  25,034 
- ดอกเบ้ียจ่าย         -  4,312 

(*) ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 ก่อนการเปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4) 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 หมายเหตุ 2560  2559 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,105,470  710,470 
ลงทุนเพ่ิม  192,375  310,000 
จ าหน่ายเงินลงทุน  (90,216)  -  
โอนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 4, 11 -  85,000 
หัก  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (87,000)  -  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  1,120,629  1,105,470 

 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 บริษทัไดข้ายหุน้ทั้งหมดใน บริษทั ท็อปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
กลุ่มบริษทัให้แก่นายจตุรงค์ พิศุทธ์สินธ์ุ เป็นจ านวนเงิน 105 ลา้นบาท บริษทั ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จ ากดั จึง
ไม่ได้เป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัอีกต่อไป ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
จ านวน 9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 14.78 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บช าระเงินจากการขายหุน้ดงักล่าวจ านวน 35 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 และ 
จ านวน 70 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 
58.73 ลา้นบาท 
 

การซ้ือเงินลงทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 บริษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พรีซิชัน่ จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000 หุ้น ซ่ึง   
มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจ านวนรวม 10 ลา้นบาท        
ท าใหส้ัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 93.33 เป็นร้อยละ 94.55 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ลดลงเป็นจ านวน 0.76 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 0.76 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั เขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญั 
ของบริษัท โอดิน เมียนมาร์  จ ากัด (ยงัไม่ประกอบธุรกิจ) จ านวน 5,999 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท          
ณ วนัดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมทางออ้มในบริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั ท าใหบ้ริษทัดงักล่าวเป็น
บริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 55 
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เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชัน่ จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 1,500,000 หุ้น ซ่ึง  
มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจ านวนรวม 150 ลา้นบาท   
ท าใหส้ัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 51.20 เป็นร้อยละ 74.34 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ลดลงเป็นจ านวน 22.49 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 22.49 ลา้นบาท   
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000 หุน้ ซ่ึง
มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 20 ลา้นบาท ท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 88 เป็นร้อยละ 93.33 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง  
เป็นจ านวน 1.05 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 1.05 ลา้นบาท 

 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั เรียกช าระทุนเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 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 าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 88 กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม    
ลดลงเป็นจ านวน 9.53 ลา้นบาท ก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 10.66 ลา้นบาท  

 
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั เขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญั
ทั้งหมดของบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั (ยงัไม่ประกอบธุรกิจ) จากกรรมการบริษทัท่านหน่ึง จ านวน 179,998 หุน้ 
ราคาตามมูลค่าหุ้นละ100 บาท ซ่ึงมีทุนช าระแลว้ร้อยละ 25 เป็นเงินจ านวน 4.5 ลา้นบาท  ณ วนัดงักล่าว กลุ่มบริษทั
ไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมทางออ้มในบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ท าใหบ้ริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัย่อยทางออ้มของกลุ่ม
บริษทั โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มร้อยละ 55 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลง 0.06 ลา้นบาท 
กลุ่มบริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในพลังงานทางเลือก ต่อมาเม่ือ           
วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั เรียกช าระทุนเพ่ิมอีกร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้น 179,998 หุ้น คิดเป็น
จ านวนเงิน 13.5 ล้านบาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ 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 
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เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษทัมีมติเขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั (ยงั
ไม่ประกอบธุรกิจ) จากกรรมการของกลุ่มบริษทัท่านหน่ึง จ านวน 49,500 หุ้น โดยตกลงซ้ือดว้ยราคาพาร์หุ้นละ 100 
บาท เป็นเงินจ านวน 4.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของจ านวนหุน้สามญัทั้งหมด และจ่ายเงินช าระค่าหุน้เม่ือ วนัท่ี 13 
ธันวาคม 2559 ต่อมาวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 1,910,000 หุ้น 
ราคาหุน้ละ 100 บาทโดยจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนเดิม บริษทัไดซ้ื้อหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจ านวน 1,050,500 หุน้ 
ราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 105.05 ลา้นบาท รวมเงินลงทุนทั้งส้ินจ านวน 110 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัคาดว่า
การลงทุนดงักล่าวเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก 

 
เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจ านวนรวม 200 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั เอสเอน็ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
กลุ่มบริษทั ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการยกเลิกกิจการของบริษทัย่อย เน่ืองจากคาดการณ์ว่าระดบัการผลิตปัจจุบนัจะยงั
ไม่มากพอถึงจุดคุม้ทุน และการด าเนินงานท่ีผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เป็นจ านวนเงิน 35 ลา้นบาท 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัคร้ังท่ี 7/2560 ของบริษทั ท่ีประชุมพิจารณาว่าเพ่ือใหก้ารบริหารงาน
ในธุรกิจแม่พิมพข์องกลุ่มบริษทั มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงใหย้า้ยสายการผลิตมาด าเนินการภายใตบ้ริษทั เอส เอน็ ซี 
คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั และใหด้ าเนินการยกเลิกกิจการของบริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี 
พรีซิชัน่ จ ากดั บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 52 ลา้นบาท 
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 
การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า บริษทัก าหนดมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน
จากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง โดยอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 - 6 ปี 
 
การก าหนดขอ้สมมติฐานมาจากการประเมินของผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากอุปสงค์ของตลาดและแนวโน้มใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตและขอ้มูลในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน ขอ้สมมติฐานหลกัท่ี
ใช้ในการประมาณการมูลค่าท่ีจะไดร้ับคืน คือ อตัราการเติบโตของยอดขาย อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราการเติบโต
ของตน้ทุนต่างๆ อตัราคิดลด และอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด ทั้งน้ีการ
ประมาณมูลค่าจากการใชข้องผูบ้ริหารนั้น โดยลกัษณะทัว่ไปของการประมาณการจะข้ึนอยู่กบัผลประกอบการท่ี
คาดการณ์ไวภ้ายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจมีความ
ไม่แน่นอน 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิจากการ

ดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 
   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                          
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  63,000  - 

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  

            
241,500  - 

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 เหล็ก ทงัสเตนและ

คาร์ไบค ์  -  66.00 

 

-  80,000  -  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  - 
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ลกัษณะธุรกจิ 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
 ราคาทุน-สุทธิจากการ

ดอ้ยค่า 
 

เงินปันผลรับ       
   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                          
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี 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 ฟกููอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ  ากดั ผลิตชุดท่อทองแดงหุ้มฉนวนท่ีใชใ้น
การติดตั้งเคร่ืองท าความเยน็ และ 

ฉนวนหุ้มท่อ 

  
 

70.00 

  
 

70.00 

  
 

50,000 

  
 

50,000 

  
 

35,000 

  
 

35,000 

  
 

(35,000) 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

35,000 

  
 
- 

  
 
- 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ  ากดั ผลิตแม่พิมพท่ี์ใชใ้นการผลิตอุปกรณ์  94.55  70.00  55,000  13,750  52,000  9,625  (52,000)  -  -  9,625  -  - 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ  ากดั ผลิตและแปรรูปแผน่โลหะเป็นช้ินส่วน
ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและยานยนต์ 

  
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           1,223,629  1,121,470  (103,000)  (16,000)  1,120,629  1,105,470  342,000  - 

                          
(*) เป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 
(**) เป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 
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ลกัษณะธุรกิจ 
  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิจากการ

ดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทำงอ้อม                          
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  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ  ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก  55.00(**)  -  10,000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม           -  -  -  -  -  -  -  - 
                          
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย                          
(*) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ณ วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 
(**) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
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13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   255,230  238,922  153,724    - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 -  16,308    -  153,724 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  255,230  255,230  153,724  153,724 
         

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         72,922  27,953  68,281  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  8,700  3,564  7,936  2,006 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 -  41,405  -  66,275 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  81,622  72,922  76,217  68,281 
         

มลูค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วนัที่ 1 มกรำคม   182,308  210,969  85,443  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   173,608  182,308  77,507  85,443 

 
กลุ่มบริษัทได้น าท่ีดินและโรงงานให้เช่าแก่บริษัทร่วมโดยมีรายได้ค่าเช่าในปี 2560 จ านวน 2.81 ล้านบาท               
(2559: 5.82 ล้านบาท) และมีค่าใช้จ่ายทางตรงของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนดังกล่าวรวม 0.43 ลา้นบาท                   
(2559: 1.35 ล้านบาท) สัญญาเช่าไม่สามารถยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่อสัญญาโดยอตัโนมติัไดอี้ก
คราวละ 1 ปี 
 
ท่ีดินและโรงงานให้เช่าดงักล่าว มีราคาประเมินรวม 11.70-ลา้นบาท ประกอบดว้ยราคาประเมินโรงงานจ านวน 
10.20 ลา้นบาท และราคาประเมินท่ีดินจ านวน 1.50 ลา้นบาท ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหวา่งปี 2559 
โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑร์าคาทุนเปล่ียนแทน  
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อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ ท่ีดินท่ียงัไม่ระบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต มีราคาประเมิน
รวมจ านวน 117.4 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2559 โดยวิธีพิจารณาจากมูลค่า
ตลาด (Market Approach) 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ อาคารใหเ้ช่าแก่กิจการอ่ืน มีราคาประเมินจ านวน 172.16 ลา้นบาท 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหวา่งปี 2559 โดยวิธีพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑร์าคาทุนเปล่ียนแทน 

 
กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม  
 
ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจ าทุก 2 ปี 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจ านวน  301.26 ล้านบาท (2559: 301.26 ล้านบาท)               
ถูกจดัล าดับชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 2 จากเกณฑ์ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่า
ยติุธรรม  
………………………………………………. 
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14 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
  งบกำรเงินรวม 

 หมายเหตุ 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองใช ้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  97,990  719,165  2,159,691  372,950  82,071  28,718  38,163  3,498,748 
เพ่ิมข้ึน  61,514  209,474  188,163  98,558  12,240  4,058  154,274  728,281 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 -  2,994  196,151  101,984  266  -  25,612  327,007 
โอนจาก  (ไป) อสังหาริมทรัพย ์                 
   เพื่อการลงทุน 13 65,913  (82,221)   -  -  -  -  -  (16,308)  
โอน  -  29,400   (8,741)   16,952   -  -  (37,611)  - 
จ าหน่าย  -  (1,486)  (23,777)  (26,497)  (4,113)  (6,028)  -  (61,901) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ                 
   1 มกรำคม 2560  225,417  877,326  2,511,487  563,947  90,464  26,748  180,438  4,475,827 
เพ่ิมข้ึน  19,280  25,511  29,599  17,352  4,117  3,850  92,290  191,999 
โอน  11,296  1,774  30,170  1,507  15  -  (44,762)  - 
จ าหน่าย  (12,000)  (24,813)  (242,828)  (39,203)  (8,102)  (11,504)  (4,875)  (343,325) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  243,993  879,798  2,328,428  543,603  86,494  19,094  223,091  4,324,501 
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  งบกำรเงินรวม 

 หมายเหตุ 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  3,276  167,602  1,088,646  243,104  61,753  15,801  -  1,580,182 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  1,943   30,163   170,606   79,316   9,092   4,736   -  295,856 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  689  -  -  -  -  689 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 -  (41,405)   -  -  -  -  -  (41,405) 
จ าหน่าย  -  (917)  (16,459)  (20,132)  (4,078)  (4,844)  -  (46,430) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ                 
   1 มกรำคม 2560  5,219  155,443  1,243,482  302,288  66,767  15,693  -  1,788,892 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  5,086  34,124  173,306  92,183  8,529  3,629  -  316,857 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  -  (1,189)  -  -  -  -  (1,189) 
จ าหน่าย  -  (4,609)  (172,137)  (37,246)  (7,391)  (7,737)  -  (229,120) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  10,305  184,958  1,243,462  357,225  67,905  11,585  -  1,875,440 
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  งบกำรเงินรวม 

  

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559                 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  94,714  551,563  1,071,045  129,846  20,318  12,917  38,163  1,918,566 
  94,714  551,563  1,071,045  129,846  20,318  12,917  38,163  1,918,566 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ                 
   1 มกรำคม 2560                 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  220,198  721,883  1,268,005  261,659  23,697  11,055  180,438  2,686,935  
  220,198  721,883  1,268,005  261,659  23,697  11,055  180,438  2,686,935  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560                 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  233,688  694,840  1,084,966  186,378  18,589  7,509  223,091  2,449,061 
  233,688  694,840  1,084,966  186,378  18,589  7,509  223,091  2,449,061 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 292.89 ลา้นบาท 
(2559: 316.45 ล้านบาท) 

 

ข้อจ ากัดภายใต้สัญญาเงินกู้ ยืมกับธนาคาร 
 

กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในประเทศหลายแห่ง ซ่ึงสัญญาระบุการใหค้  ามัน่ต่อธนาคารวา่ กลุ่มบริษทัจะไม่น าเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืนๆ 
  

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์  านวน 7.88 ลา้นบาท (2559: ไม่ม)ี มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 4.8 ต่อปี (2559: ไม่ม)ี 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
 

หมายเหต ุ
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  31,103  312,606  767,971  103,794  21,908  11,642  7,123  1,256,147 
เพ่ิมข้ึน  -  493  9,203  4,106  1,116  9  1,774  16,701 
โอน  -  -  6,764  -  -  -  (6,764)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 -  (153,724)  -  -  -  -  -  (153,724) 
จ าหน่าย  -  (15,971)  (411,221)  (63,295)  (4,582)  (3,450)  -  (498,519) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ                 
   1 มกรำคม 2560  31,103  143,404  372,717  44,605  18,442  8,201  2,133  620,605 

เพ่ิมข้ึน  -  1,212  270  3,804  1,382  3,850  7,231  17,749 
โอน  -  1,500  630  4  -  -  (2,134)  - 
จ าหน่าย  -  -  (23,682)  (10,468)  (3,789)  (8,192)  -  (46,131) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  31,103  146,116  349,935  37,945  16,035  3,859  7,230  592,223 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 
 

หมายเหตุ 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหวา่ง 
ก่อสร้างและ 

ติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการ 
   ด้อยค่า 

                

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  279  89,697  373,039  61,508  16,861  5,843  -  547,227 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  109  11,875  54,566  12,295  2,107  2,296  -  83,248 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   - - - - 1,189  - - - - - - -  1,189 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13 -  (66,275)  -  - - - - - - -  (66,275) 
จ าหน่าย  - - (3,052)  (225,732)  (41,143)  (4,267)  (2,368)  -  (276,562) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ                 
   1 มกรำคม 2560  388  32,245  203,062  32,660  14,701  5,771  -  288,827 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  109  5,796  34,348  5,182  1,698  842  -  47,975 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า   -  -  (1,189)  -  -  -  -  (1,189) 
จ าหน่าย  -  -  (16,605)  (8,106)  (3,182)  (6,124)  -  (34,017) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  497  38,041  219,616  29,736  13,217  489  -  301,596 

                 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 30,824  222,909  394,932  42,286  5,047  5,799  7,123  708,920 
 30,824  222,909  394,932  42,286  5,047  5,799  7,123  708,920 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ                
   1 มกรำคม 2560                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 30,715  111,159  169,655  11,945  3,741  2,430  2,133  331,778 
 30,715  111,159  169,655  11,945  3,741  2,430  2,133  331,778 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 30,606  108,075  130,319  8,209  2,818  3,370  7,230  290,627 
 30,606  108,075  130,319  8,209  2,818  3,370  7,230  290,627 

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 33.22  ลา้นบาท 
(2559: 21.58 ล้านบาท) 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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ข้อจ ากัดภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคาร 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูส้องฉบบักบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงสัญญาทั้งสองระบุการให้ค ามัน่ต่อธนาคารว่า บริษทัจะไม่น าเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัไปก่อภาระ
ผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืน 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  งบกำรเงินรวม 
 

หมายเหตุ 
ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์  

ค่าสิทธิ 
ในการผลิต  

 
รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  28,582  52,887  81,469 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 88  -  88 
เพ่ิมข้ึน  2,891  -  2,891 
จ าหน่าย  (720)  -  (720) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560  30,841  52,887  83,728 
เพ่ิมข้ึน  559  -  559 
จ าหน่าย  (3,091)  -  (3,091) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  28,309  52,887  81,196 
       
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  14,191  16,084  30,275 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  3,451  4,962  8,413 
จ าหน่าย  (269)  -  (269) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560  17,373  21,046  38,419 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  2,935  4,961  7,896 
จ าหน่าย  (2,644)  -  (2,644) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  17,664  26,007  43,671 

       
มลูค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559  14,391  36,803  51,194 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560  13,468  31,841  45,309 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  10,645  26,880  37,525 

       



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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 งบกำรเงินเฉพำะ
กจิกำร 

 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 13,054 
เพ่ิมข้ึน 26 
จ าหน่าย (9,477) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 3,603 
เพ่ิมข้ึน 388 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 3,991 

  
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 6,671 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,069 
จ าหน่าย (5,863) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 1,877 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 395 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2,272 

  
มลูค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 6,383 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 1,726 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 1,719 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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16 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชีและภำษเีงนิได้ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,352  10,391  9,530  4,952 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (4,321)  (13,702)  -  - 
สุทธิ  23,031  (3,311)  9,530  4,952 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น        บนัทึกเป็น(รายจ่าย) รายไดใ้น     
   1 มกรำคม 

2559 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ไดม้าจากการ
รวมธุรกิจ 

(หมายเหตุ 4) 

 31 ธันวำคม
2559 

  1 มกรำคม 
2560 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ลดลงจากการ
ขายธุรกิจ 

(หมายเหตุ 9) 

 31 ธันวำคม
2560 

    (พันบาท)    (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                     
ลูกหน้ี  -  -  -  -  -  -  37 /- -  (14)  23 
สินคา้คงเหลือ  1,054  774  -  15  1,843  1,843  89  -  (306)  1,626 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  3,200  -  -  -  3,200  3,200  7,000  -  -  10,200 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  100  183  -  -  283  283  2,320  -  -  2,603 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

  
13,067 

  
388 

  
- 

  
376 

  
13,831 

  
13,831 

  
(2,385) 

  
- 

  
(246) 

  
11,200 

รายไดร้อการรับรู้  -  -  -  -  -  -  15,186  -  -  15,186 
รวม  17,421  1,345  -  391  19,157  19,157  22,247  -  (566)  40,838 

                     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (17,587)  (296)  -  (4,585)  (22,468)  (22,468)  (1,741)  -  6,402  (17,807)  - 
รวม  (17,587)  (296)  -  (4,585)  (22,468)  (22,468)  (1,741)  -  6,402  (17,807) 

                     
สุทธิ  (166)  1,049  -  (4,194)  (3,311)  (3,311)  20,506  -  5,836  23,031 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น      บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น   

  1 มกรำคม 
2559 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 จดัประเภท 
รายการใหม่ 

 31 ธันวำคม
2559 

 1 มกรำคม 
2560 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 จดัประเภท 
รายการใหม่ 

 31 ธันวำคม
2560 

    (พันบาท)    (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                     
สินคา้คงเหลือ  550  244  -  -  794  794  (618)  -  -  176 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  3,200  -  -  -  3,200  3,200  7,000  -  -  10,200 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -   238  -  -  238  238  (238)  -  -  - 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

  
5,072 

  
(924) 

  
- 

  
- 

  
4,148 

  
4,148 

  
(373) 

  
- 

  
- 

  
3,775 

รวม  8,822  (442)  -  -  8,380  8,380  5,771  -  -  14,151 

                     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (4,129)  701  -  -  (3,428)  (3,428)  (1,193)  -  -  (4,621) 
รวม  (4,129)  701  -  -  (3,428)  (3,428)  (1,193)  -  -  (4,621) 

                     
สุทธิ  4,693  259  -  -  4,952  4,952  4,578  -  -  9,530 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   22,675  27,984  3,338  18,060 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป       (2,555)  (195)  (1,184)  - 
         

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (19,527)  (1,049)  (4,578)  (259) 
รวม  593  26,740  (2,424)  17,801 

         
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีไม่รวมภำษเีงินได้         
   ที่เกดิจำกกำรขำย กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ  (979)  635  -  - 

         
จัดสรรไปยัง         
ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ือง  593  26,740  (2,424)  17,801 
ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก         
   (ไม่รวมก าไรจากการขาย) 9 (979)  635  -  - 
รวมภำษเีงินได้  (386)  27,375  (2,424)  17,801 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 

 งบกำรเงินรวม 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   410,442    416,222 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  82,088  20  83,244 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (104,210)    (92,474) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,437    1,059 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    (102) 
ผลขาดทุนในปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 
เงินไดร้อการตดับญัชี 

   
21,789 

    
35,208 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (511)    (195) 
รวม 0.1  593  6  26,740 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   306,624    111,369 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  61,325  20  22,274 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (74,834)    (5,413) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   11,322    940 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (237)    - 
รวม -  (2,424)  16  17,801 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  107,553  86,890  -  - 
รวม 107,553  86,890  -  - 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560-2564 กลุ่มบริษทัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษี
ดงักล่าว  
  
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 

 
17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินและโรงงาน 20,395  9,846  19,134  8,586 
เงินลงทุนทัว่ไป 13,500  4,000  13,500  4,000 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 7,506  16,522  7,506  16,522 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอุปกรณ์ 857  1,999  -  - 
อ่ืน ๆ 2,095  2,560  1,667  771 
รวม 44,353  34,927  41,807  29,879 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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18 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 

  
30,000 

 
535,000 

 
- 

 
455,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
   ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

  

118,024 

 

114,234 

 

25,080 

 

26,040 
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   129,780  -  114,780  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี 
    เก่ียวขอ้งกนั 

  
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 5  -  -  125,500  215,123 
รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ระยะส้ัน   277,804  649,234  265,360  696,163 
          

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั   184,625  256,108  -  25,080 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั   271,240  -  256,240  - 

รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ระยะยำว   455,865  256,108  256,240  25,080 
 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  277,804  649,234  265,360  696,163 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 455,865  256,108  256,240  25,080 
รวม 733,669  905,342  521,600  721,243 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทั และบริษทัย่อยค ้ าประกนัโดยการให้ค ามัน่ต่อธนาคารว่าจะไม่น าเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัไปก่อภาระผูกพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืน (หมายเหตุ 14) และเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยบาง
แห่งค ้าประกนัโดยบริษทั 
 

นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและ
เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ี เป็นตน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยบางแห่งไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงิน
กูย้ืม ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหธ้นาคารเรียกช าระเงินกูย้ืมท่ีคา้งช าระตามสญัญาดงักล่าวทั้งจ านวนไดท้นัที อยา่งไรกต็ามเม่ือ
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน และ 14 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บหนงัสือผ่อนผนัการผิดเง่ือนไขทางการเงินจาก
ธนาคารดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นเงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จึงไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน  
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นสกลุเงินบาท 
 

19 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 หมายเหต ุ  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    5  -  32  7,111  1,788 
กิจการอ่ืนๆ   988,359  1,223,617  109,691  98,784 
รวม   988,359  1,223,649  116,802  100,572 
          

เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    5  122  75  973  5,205 
กิจการอ่ืนๆ   121,490  139,906  15,823  17,859 
รวม   121,612  139,981  16,796  23,064 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี ้   
   หมุนเวยีนอ่ืน 

   
1,109,971 

 
1,363,630 

  
133,598 

  
123,636 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,031,070  1,285,144  133,598  120,033 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 77,977  77,869  -  3,603 
สกลุเงินปอนดเ์สตอร์ลิง -  48  -  - 
สกลุเงินยโูร 684  236  -  - 
สกลุเงินโครนสวีเดน 240  333  -  - 
รวม 1,109,971  1,363,630  133,598  123,636 

 
20 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับ        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 56,000  62,440  18,880  20,743 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (2,703)  1,719  (2)  (4,558) 
        
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   62,440  65,330  20,743  25,363 
          

รับรู้ในก ำไรขำดทุน          
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   6,916  7,271  1,509  1,768 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   1,211  1,404  316  531 
กลบัรายการ   (10,830)  (6,956)  (1,827)  (6,857) 
   (2,703)  1,719  (2)  (4,558) 

อ่ืนๆ          
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4  -  2,070  -  - 
ลดลงจากการขายธุรกิจ 9  (1,230)  -  -  - 
ผลประโยชนจ่์าย   (2,507)  (6,679)  (1,861)  (62) 
   (3,737)  (4,609)  (1,861)  (62) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   56,000  62,440  18,800  20,743 

 
ในระหวา่งปี 2560 มีการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานในเร่ืองต่อไปน้ี 
 
(ก) การเกษียณอายุเป็นการเลิกจา้งพนกังานตามกฎหมาย ซ่ึงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยการเลิกจา้งให้กบั

ลูกจา้งท่ีเกษียณอาย ุ
(ข) อายเุกษียณก าหนดโดย 
 1. นายจา้งเป็นผูก้  าหนด หรือ 
 2. ตกลงร่วมกนัระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 
(ค) หากไม่ไดก้ าหนดอายุเกษียณหรือก าหนดอายุเกษียณไวม้ากกว่า 60 ปี ลูกจา้งท่ีมีอายุครบ 60 ปีข้ึนไปสามารถ

แสดงเจตนาเกษียณต่อนายจา้งไดแ้ละมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยการเลิกจา้ง 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.75  2.75  2.75  2.75 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0  4.0  4.0  4.0 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 7 ปี (2559: 8 ปี) 
 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1,730)  1,895  (488)  530 
เงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 4,320  (3,676)  1,270  (1,104) 
        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (1,856)  2,030  (536)  583 
เงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 4,640  (3,958)  1,396  (1,213) 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 
 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 2560  2559 
 จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม             
- หุน้สามญั 1  287,777  287,777  287,777  287,777 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 1  287,777  287,777  287,777  287,777 
          

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  287,777  287,777  287,777  287,777 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 1  287,777  287,777  287,777  287,777 

 
22 ส ำรอง 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย     
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116-บริษัทจะต้องจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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23 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

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 ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2560 หรือ 2559 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงินของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงิน
ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้ง
กบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
                      
 ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์ทีใ่ช้  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  กำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ  ส่วนกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  รวม 
 ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลติและประกอบ  ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์                 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,407,280  1,152,116  2,947,171  3,117,653  3,124,313  2,997,809  47,949  105,002  56,244  95,579  -  -  7,582,957  7,468,159 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,243  8,332  4,452  4,100  378,612  308,052  8,641  2,958  3,464  4,181  (398,412)  (327,623)  -  - 
รวมรำยได้ 1,410,523  1,160,448  2,951,623  3,121,753  3,502,925  3,305,861  56,590  107,960  59,708  99,760  (398,412)  (327,623)  7,582,957  7,468,159 

                            
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 161,295  126,287  52,233  74,680  336,207  335,825  (105,117)  (103,069)  (4,878)  8,512  -  -  439,740  442,235 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                            
ตน้ทุนทางการเงิน                         (35,425)  (23,050) 
ก าไรท่ีรับรู้ของส่วนไดเ้สียซ่ึงถือก่อน          

การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย          ‘       
    

    -  6,571 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
    ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้                 

    
    1,250  (1,022) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                         386  (27,375) 
ก ำไรส ำหรับปี                         405,951  397,359 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญัหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2560 รายไดจ้ากลูกคา้ 2 ราย จากส่วนงานผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและส่วนงานผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินประมาณ 2,382 ลา้นบาท และ 548  ลา้นบาท ตามล าดบั (2559:2,834 
ล้านบาท และ 594 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั     
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24 ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ค่าขนส่ง 75,754  60,566  20,688  25,167 
ค่าใชจ่้ายในการส่งออก 6,432  7,210  606  1,495 
ค่ารับรอง 3,119  3,697  194  513 
ค่านายหนา้ 310  1,016  -  1,016 
อ่ืนๆ  3,771  4,288  112  878 
รวม 89,386  76,777  21,600  29,069 

 
25 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 159,879  207,646  34,836  61,242 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 57,256  47,395  13,925  6,045 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 56,166  43,010  14,652  6,605 
ค่าสาธารณูปโภค 35,212  42,542  7,008  14,912 
อ่ืนๆ  40,284  56,344  1,520  5,447 
รวม  348,797  396,937  71,941  94,251 
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26 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  492,342  494,643  80,488  143,588 
ค่าล่วงเวลา  127,910  119,261  24,039  32,147 
ค่าสวสัดิการ  91,787  92,862  15,049  31,009 
โบนสั  90,003  73,560  13,766  16,390 
ค่าตอบแทนพิเศษ  13,861  14,060  426  2,176 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  15,367  12,975  2,927  3,458 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 20, 9 (2,849)  896  (2)  (4,558) 
ค่าใชจ่้ายชดเชยการเลิกจา้ง  7,808  31,258  556  30,543 
อ่ืนๆ   22,710  24,225  2,431  4,901 
รวม  858,939  863,740  139,680  259,654 

  
 โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต  
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27 ต้นทุนทำงกำรเงนิ  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย          
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -  -  9,601  7,886 
เงินกูย้ืมและเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  35,425  22,716  25,568  8,986 
รวม  35,425  22,716  35,169  16,872 

 
28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ 
   งานระหวา่งท า 

 
9,281 

  
18,481 

  
(3,780) 

  
10,773 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 5,948,734  5,732,036  466,541  2,473,834 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 858,939  863,740  139,680  259,654 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 302,405  275,238  47,975  83,248 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,733  7,825  395  1,069 
ค่าเช่าจ่ายขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
ด าเนินงาน 

 
134,610 

  
117,519 

  
18,139 

  
35,900 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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29 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน-พ.ศ.-2520-ซ่ึงพอ
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี  กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธินบัจากวนัท่ี  

การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา  

ผลขาดทุนระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมสามารถน าไปหกัออก
จากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเวลา

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 
บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)        

2873(2)/2555  

ผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัผลิตภณัฑ์
อิเลก็ทรอนิกส์  3 มกราคม 2556  5 ปี  5 ปี 

บริษัท เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อโีวลูช่ัน จ ำกดั       

1559(2)/2553  ผลิตช้ินส่วนโลหะส าหรับเคร่ืองท าความเยน็  10 มิถุนายน 2553  
6 ปี 

(ส้ินสุดในเดือน มิถุนายน  2559)  5 ปี 

60-0456-1-04-1-0  
ผลิตช้ินส่วนโลหะส าหรับคอมเพรสเซอร์และ 
เคร่ืองท าความเยน็ , ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  21 เมษายน 2560  3 ปี  5 ปี 

         
         

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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บตัรส่งเสริมเลขท่ี  กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธินบัจากวนัท่ี  

การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา  

ผลขาดทุนระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมสามารถน าไปหกัออก
จากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเวลา

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 
บริษัท เอส เอน็ ซี คูลลิง่ ซัพพลำย จ ำกดั       

1815(5)/2553  
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศส าหรับ 
   ยานพาหนะ  1 สิงหาคม 2553  8 ปี  5 ปี 

1865(5)/2553  
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศส าหรับ 
   ยานพาหนะ  1 สิงหาคม 2553  8 ปี  5 ปี 

บริษัท อมิมอทลั พำร์ท จ ำกดั       

1038(5)/2554  
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศส าหรับ 
   ท่ีอยูอ่าศยั  1 ธนัวาคม 2553  8 ปี  5 ปี 

2059(5)/2554  ผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  25 เมษายน 2554  8 ปี  5 ปี 
1993(2)/2557  ผลิตช้ินส่วนโลหะส าหรับเคร่ืองท าความเยน็               2 มีนาคม 2558  5 ปี  5 ปี 

59-0801-1-00-1-0  ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ รวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  3 สิงหาคม 2559  

ร้อยละ100 ของก าไรสุทธิใน 3 ปี
แรก และ ร้อยละ50 ของก าไรสุทธิ

ในปีท่ี 4-8   5 ปี 
60-0915-0-00-1-2  ผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ยงัไม่ใชสิ้ทธิ  5 ปี  5 ปี 
บริษทั พำรำไดซ์ พลำสตกิ จ ำกดั       
1326(5)/2555  ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือเคลือบดว้ยพลาสติก  1 กนัยายน 2555  8 ปี  5 ปี 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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บตัรส่งเสริมเลขท่ี  กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธินบัจากวนัท่ี  

การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา  

ผลขาดทุนระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมสามารถน าไปหกัออก
จากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเวลา 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 
บริษัท อลัทเิมท พำร์ท จ ำกดั        

2375(5)/2553  
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศส าหรับ 
   ท่ีอยูอ่าศยั  1 ธนัวาคม 2553  8 ปี  5 ปี 

1570(5)/2554  

ผลิตเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และช้ินส่วนส าหรับ 
   เคร่ืองท าความเยน็ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั และผลิต 
   ผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  23 ธนัวาคม 2554  8 ปี  5 ปี 

บริษัท อนิฟินิตี ้พำร์ท  จ ำกดั       
1295(5)/2555  ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  2 พฤษภาคม  2555  8 ปี  5 ปี 
1296(5)/2555  ผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  6 เมษายน 2555  8 ปี  5 ปี 

บริษัท เอสเอน็ซี ครีเอตวิติี ้แอนโทโลจ ีจ ำกดั       

2103(2)/2556  
ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
   วจิยัและพฒันาช้ินส่วนและส่วนประกอบ  15 กรกฎาคม 2557  6 ปี  5 ปี 

2167(1)/2556  การวจิยัและพฒันา  ยงัไม่มีรายได ้  8 ปี  5 ปี 
2704(2)/2556  ผลิตท่อน ้ ายาแอร์ส าหรับยานพาหนะ  20 มกราคม 2558  3 ปี  5 ปี 

 
60-0147-1-00-1-0  

ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ เคร่ืองซกัผา้  
   เคร่ืองอบผา้  24 กมุภาพนัธ์ 2560  3 ปี  5 ปี 

         



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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บตัรส่งเสริมเลขท่ี  กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธินบัจากวนัท่ี  

การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิเป็นเวลา  

ผลขาดทุนระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมสามารถน าไปหกัออก
จากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเวลา 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 
บริษัท เอสเอน็ซี ครีเอตวิติี ้แอนโทโลจ ีจ ำกดั       

60-0046-0-00-0-2  
ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และผลิตช้ินส่วนส าหรับ 
   เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  -  -  - 

บริษัท เอส เอน็ ซี แอตแลนตกิ วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ำกดั       
2341(2)/2556  ผลิตเคร่ืองท าน ้ าร้อน  23 มิถุนายน 2557  6 ปี  5 ปี 

60-1278-1-00-0-0  ผลิตแท๊งคส์ าหรับเคร่ืองท าน ้ าร้อน  -  -  - 
บริษัท เอส เอน็ ซี แอตแลนตกิ ฮีต ปัมพ์ จ ำกดั       

1719(5)/2557  ผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  17 ธนัวาคม 2557     6 ปี  5 ปี 
บริษัท เมอโิซะ เอส เอน็ ซี พริซิช่ัน จ ำกดั       
58-2218-0-00-1-0  ผลิตเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และช้ินส่วน  12 ตุลาคม 2558  5 ปี  5 ปี 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
 

99 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  
 2560  2559 
  

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการ 
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

  
กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

  
กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 523,533  102,788  626,321  566,464  27,308  593,772 
ขายในประเทศ 3,580,625  3,319,766  6,900,391  3,153,641  3,625,167  6,778,808 
รวมรำยได้ 4,104,158  3,422,554  7,526,712  3,720,105  3,652,475  7,372,580 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559 
  

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการ 
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

  
กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

  
กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  -  -  -  7,682  7,682 
ขายในประเทศ 312,021  527,235  839,256  263,841  2,753,714  3,017,555 
รวมรำยได้ 312,021  527,235  839,256  263,841  2,761,396  3,025,237 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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30 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม 
 2560  2559 
 การ  การ    การ  การ   
 ด าเนินงาน  ด าเนินงานท่ี    ด าเนินงาน  ด าเนินงานท่ี   
 ต่อเน่ือง  ยกเลิก  รวม  ต่อเน่ือง  ยกเลิก  รวม 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของ            
   ผูถื้อหุน้ของบริษทั            
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 403,887  (2,573)  401,314  396,455  5,199  401,654 

จ านวนหุน้สามญัท่ี            
   ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 287,777  287,777  287,777  287,777  287,777  287,777 

            
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น            
   (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 1.40      (0.01)  1.39  1.38  0.02  1.40 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผุถื้อหุน้ของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 309,047  93,568 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 287,777  287,777 

    
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 1.07  0.33 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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31 เงนิปันผล 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุน้ เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  
บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)     
เงินปันผลประกาศจ่ายจากก าไร  

6 เดือนแรกของปี 2560 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือ
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 115,111  0.40 

 
31 สิงหาคม 2560 

เงินปันผลประกาศจ่ายจากก าไร  
6 เดือนหลงัของปี 2559 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 115,111  0.40 

 
28 เมษายน 2560 

      
บริษัท เอส เอน็ ซี แอตแลนตกิ ฮีต ปัมพ์ จ ำกดั     
เงินปันผลประกาศจ่ายจากก าไร  
ของปี 2559 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 50,000 

 
111.11 25 เมษายน 2560 

      
บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)     
เงินปันผลประกาศจ่ายจากก าไร  

6 เดือนแรกของปี 2559 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือ
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 143,889  0.50 

 
31 สิงหาคม 2559 

เงินปันผลประกาศจ่ายจากก าไร  
6 เดือนหลงัของปี 2558 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 115,111  0.40 

 
29 เมษายน 2559 

 

32 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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การบริหารจดัการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และความเช่ือมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของ
เจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญั 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
ภาระดอกเบ้ียส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั 

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระมีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  
 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่     
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2560         
หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37-1.01 502,013  -  -  502,013 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี         
เก่ียวขอ้งกนั 4.80 15,899  -  -  15,899 

รวม  517,912  - - -  517,912 
         

ปี 2559         
หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37 403,509  -  -  403,509 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี         
เก่ียวขอ้งกนั 4.80 - 5.10 16,625  -  -  16,625 

รวม  420,134  - - -  420,134 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่     
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2560         
หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37 45,150  -  -  45,150 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการ         
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.80 954,260  -  -  954,260 

รวม  999,410  -  -  999,410 

         
ปี 2559         
หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37 54,195  -  -  54,195 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการ         
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.80 - 5.10 982,985  -  -  982,985 

รวม  1,037,180  -  -  1,037,180 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระมีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม   
 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่     
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2560         
หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.98 30,000     -     -  30,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.10-4.75 247,804     -     -  247,804 
         
ไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.10-4.75    -  455,865     -  455,865 
รวม  277,804  455,865     -  733,669 

         

ปี 2559         
หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.50-4.70 535,000  -  -  535,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.53-5.25 114,234  -  -  114,234 
         
ไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.53-4.75    -  256,108     -  256,108 
รวม  649,234  256,108     -  905,342 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต่     
 ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2560         
หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.10-4.75 139,860   -  -   139,860 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี         
   เก่ียวขอ้งกนั 4.80 125,500   -  -   125,500 
         

ไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.10-4.75 -   256,240  -   256,240 
รวม  265,360  256,240  -   521,600 
         

ปี 2559         
หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.50-3.98 455,000   -  -        455,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.75-5.00 26,040   -  -   26,040 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี         
   เก่ียวขอ้งกนั 4.80 215,123  -   -   215,123 
         

ไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.75 -            25,080  -    25,080 
รวม  696,163           25,080  -   721,243 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบและการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกิน     
หน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  10,157  10,469  -  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7  80,181  95,733  -  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 19  (77,977)  (77,869)  -  (3,603) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   -  (2,664)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง   12,361  25,669  -  (3,603) 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ   (7,210)  18,124  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ   5,151  43,793  -  (3,603) 

          
เงินยูโร          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 19  (684)  (236)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง   (684)  (236)  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ   -  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ   (684)  (236)  -  - 
          

เงินเยน          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7  620  -  -  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   (8,222)  (8,717)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง   (7,602)  (8,717)  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ   -  434  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ   (7,602)  (8,283)  -  - 
          

เงินปอนด์สเตอร์ลิง          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 19  -  (48)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง   -  (48)  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ   -  48  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ   -  -  -  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
 

107 

 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ  2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท) 

เงินโครนสวีเดน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 19  (240)  (333)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง             (240)  (333)  -  - 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                    231  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ                             (9)  (333)  -  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
สกุลเงิน 

 
จ านวนเงินท่ีซ้ือ 

อตัราแลกเปล่ียนตาม
สญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ 

 
 

 
จ านวนเงินท่ีซ้ือ 

อตัราแลกเปล่ียนตาม
สญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ 

 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

 (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 7,210 32.57-33.23  - - 
เงินโครนสวีเดน 231 3.87  - - 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ  
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทั มีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั ก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้ง
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
หรือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนั
ไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก าหนดมูลค่า
ยติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น  กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบัญชีเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม
ดงักล่าวใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 
33 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั  

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน   -  15,419    -  270 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 13,674  31,855    3,948    - 
รวม 13,674  47,274    3,948    270 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 57,522  68,147   23,803  20,450 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 68,419  17,627  42,259   - 
หลงัจาก 5 ปี 50,183   -  50,183    - 
รวม 176,124  85,774  116,245  20,450 

        

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงิน 
   ใหก้บัเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
19,239 

  
26,150 

  
  - 

  
  - 

หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดิน  
   การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 

 
49,515 

  
43,311 

  
 39,644 

  
32,390 

รวม 68,754  69,461  39,644  32,390 

 
34 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 3,000,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุน้ และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ไม่เปล่ียนแปลง 
 
เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อ
หุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้จากก าไรของปี 2560 ในงวดส้ินปี
อนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 144 ลา้นบาทโดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 30 เมษายน 
2561 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุน้ละ 0.4 บาท รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.9 บาท 
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