
    

 
 
 
 
 
 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ
เฉพาะบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ
นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(วิไลวรรณ ผลประเสริฐ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8420 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร  
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 699,293 505,386 115,979 46,540             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 948,404 1,065,374 159,946 141,394           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่
   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 51,700 15,899 719,733 954,260           
สินคา้คงเหลือ 248,450 317,034 10,264 22,478             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 155,333 164,737 2,058 8,760               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,103,180 2,068,430 1,007,980 1,173,432 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 45,112 59,091 51,450 51,450 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 1,420,309 1,120,629 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 8 234,759 173,608 70,632 77,507
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 2,310,212 2,449,061 228,022 290,627 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 60,213 37,525 13,480 1,719 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,510 27,352 8,855 9,529 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 38,136 44,354 34,201 41,807 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,712,942 2,790,991 1,826,949 1,593,268 

รวมสินทรัพย์ 4,816,122 4,859,421 2,834,929 2,766,700 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 213,000           30,000             213,000            -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 10 1,065,666        1,109,971        156,591            133,598           
รายไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภายในหน่ึงปี 13,801             23,422             - -
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 36,908             13,722             1,032                267                  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 228,274           247,804           120,330            139,860           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - - - 125,500           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,564               8,164               1,600                1,705               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,382             20,105             4,674                2,169               
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,579,595 1,453,188 497,227 403,099 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
รายไดร้อตดับญัชี 50,871 52,508 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 219,701 455,865 101,040 256,240 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,051 4,321 - -
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 57,879 56,000 17,118 18,880 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,135 3,967 - -
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 336,637 572,661 118,158 275,120 

รวมหน้ีสิน 1,916,232 2,025,849 615,385 678,219

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 287,777 287,777 287,777 287,777 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 287,777 287,777 287,777 287,777 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,213,596 1,213,596 1,213,596 1,213,596 
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 75,823 73,823 30,140 30,140 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,144,783        1,076,362        688,031 556,968           
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,721,979 2,651,558 2,219,544 2,088,481 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 177,911 182,014 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,899,890 2,833,572 2,219,544 2,088,481 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,816,122 4,859,421 2,834,929 2,766,700 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3 1,369,256     1,455,454     164,829        148,606        
ตน้ทุนขายและบริการ 3 (1,174,566)  (1,266,215)  (148,728)     (132,663)       
กําไรขั้นต้น 194,690      189,239      16,101         15,943          

รายไดด้อกเบ้ียรับ 3 923               656               8,489            13,055          
รายไดอ่ื้น 3 30,102          8,928            16,918          1,680            
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 3 - - 115,000        304,500        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (24,009)         (19,012)         (4,096)           (4,132)           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 (85,885)         (73,762)         (10,384)         (8,072)           
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (8,259)           (8,565)           (7,772)           (8,385)           
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 3 (7,336)         (8,703)         (527)             (938)              
กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - (9,002)         - 14,784          
ตน้ทุนทางการเงิน 3 (7,353)         (5,279)         (4,668)          (8,906)           
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,227)         667             - -
กําไรก่อนภาษเีงินได้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 87,646        75,167        129,061      319,529        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (10,472)       (3,768)         (3,278)          (723)              
กําไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 77,174        71,399        125,783      318,806        

การดาํเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 5 - (2,140)         - -
กําไรสําหรับงวด 77,174        69,259        125,783      318,806        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - - - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 77,174        69,259        125,783      318,806        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 75,734        68,266        125,783      318,806        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม             1,440                993 - -
กําไรสําหรับงวด 77,174        69,259        125,783      318,806        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 75,734        68,266        125,783      318,806        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,440                         993 - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 77,174        69,259        125,783      318,806        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 13 0.263            0.237            0.437            1.108            
ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 5 - (0.005)           - -

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

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3 5,210,940     5,943,181     583,001        673,389        
ตน้ทุนขายและบริการ 3 (4,494,334)  (5,273,707)  (499,778)      (599,027)       
กาํไรขั้นต้น 716,606      669,474      83,223         74,362          

รายไดด้อกเบ้ียรับ 3 2,989            2,039            26,127          40,892          
รายไดอ่ื้น 3 86,239          44,910          53,635          15,205          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 3, 7 - - 364,980        342,000        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (72,554)         (68,949)         (15,902)         (17,165)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 (252,115)       (265,887)       (34,778)         (68,624)         
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (28,303)         (25,008)         (27,005)         (24,682)         
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 3 (22,076)         (27,201)         (1,587)           (2,994)           
กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - (9,002)           - 14,784          
ตน้ทุนทางการเงิน 3 (24,473)       (27,546)       (16,550)        (28,380)         
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 (13,979)       524             - -
กาํไรก่อนภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 392,334      293,354      432,143       345,398        
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 (31,219)       (5,694)         (13,303)        3,134           
กาํไรสําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 361,115      287,660      418,840       348,532        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 5 - (3,899)         - -
กาํไรสําหรับงวด 361,115      283,761      418,840       348,532        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - - - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 361,115      283,761      418,840       348,532        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

การแบ่งปันกาํไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 358,198      282,413              418,840          348,532
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,917          1,348          - -
กาํไรสําหรับงวด         361,115         283,761         418,840          348,532

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 358,198      282,413              418,840          348,532
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,917          1,348           -  - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด         361,115         283,761         418,840          348,532

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 13 1.245            0.981            1.455            1.211            
ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 5 - (0.009)           - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



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

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 287,777            1,213,596        71,323           942,788         2,515,484      215,336           2,730,820         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น       
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 14 - - - (230,222)          (230,222)          (13,000)              (243,222)            
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (230,222)          (230,222)          (13,000)              (243,222)            

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      ซึ่งอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 7 - - - (34,950)            (34,950)            33,825               (1,125)                
    การสูญเสียส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
      ซึ่งอาํนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง 7 - - - (68)                   (68)                   (58,784)              (58,852)              
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (265,240)        (265,240)        (37,959)            (303,199)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน - - - 282,413         282,413         1,348               283,761             
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 282,413         282,413         1,348               283,761             

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 287,777            1,213,596        73,823           957,461         2,532,657      178,725           2,711,382         

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม

(พันบาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 287,777            1,213,596        73,823           1,076,362      2,651,558      182,014           2,833,572         

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น       
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 14 - - - (287,777)          (287,777)          (7,020)                (294,797)            
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (287,777)        (287,777)        (7,020)              (294,797)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน - - - 358,198           358,198           2,917                 361,115              
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 358,198         358,198         2,917               361,115             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย - - 2,000               (2,000)              - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 287,777              1,213,596          75,823             1,144,783        2,721,979        177,911             2,899,890          

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม

(พันบาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

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

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 - - - (230,222)              (230,222)              
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (230,222)              (230,222)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน 348,532               348,532               
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 348,532               348,532               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 287,777               1,213,596            30,140                 596,453               2,127,966            

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 287,777               1,213,596            30,140                 556,968               2,088,481             
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 - - - (287,777)              (287,777)              
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (287,777)              (287,777)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือขาดทุน - - - 418,840               418,840               
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 418,840               418,840               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 287,777               1,213,596            30,140                 688,031               2,219,544            

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 361,115           283,761           418,840           348,532           
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้ 31,219             4,715               13,303             (3,134)              
ตน้ทุนทางการเงิน 24,473             27,546             16,550             28,380             
คา่เส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 217,065           241,952           31,050             36,639             
คา่เส่ือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,325               6,507               5,938               5,936               
คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,169               5,946               299                  295                  
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ - (1,189)              - (1,189)              
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 320                  35,000             
(กลบัรายการ) ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,484               (4,505)              843                  (415)                 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (195)                 291                  - -
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 13,979             (524)                 - -
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 9,002               - (14,784)            
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (785)                 - 1,394               
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 3,541               - 3,657               -
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ 1,261               (2,059)              (92)                   (3,355)              
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,191               (1,073)              2,334               (817)                 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 555                  - 555                  -
ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7,251               - 4,167               -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (364,980)          (342,000)          
ดอกเบ้ียรับ (2,989)              (2,114)              (26,127)            (40,892)            

677,444           567,471           106,657           49,590             

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 116,006           307,230           (18,950)            114,189           
สินคา้คงเหลือ 67,323             (14,459)            12,306             17,089             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,404               (31,711)            6,702               (2,888)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,218               (6,267)              7,606               (8,962)              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (43,979)            (216,174)          23,101             29,438             
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,605)              (2,042)              (2,605)              (1,861)              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,723)              (8,825)              2,505               (11,875)            
รายไดร้อตดับญัชี (11,258)            (15,098)            - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 168                  158                  - -
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 814,998           580,283           137,322           184,720           
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (31,247)            (9,999)              (12,734)            (315)                 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 783,751         570,284         124,588           184,405          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

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

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 105,000           - 105,000           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (300,000)          (182,375)          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 18,606             - 18,606             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (29,400)            - (29,400)            
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,189               12,215             37,682             12,437             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (110,302)          (219,715)          (19,093)            (36,604)            
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 382                  - 382                  -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (34,293)            - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (21,336)            (531)                 (4,830)              (388)                 
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,125               516,400           2,462,625        
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (39,373)            (399)                 (285,445)          (2,513,399)       
เงินปันผลรับ - - 364,980           342,000           
ดอกเบ้ียรับ 3,038               2,114               26,440             38,191             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (198,695)        (110,985)        336,516           216,693          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ
   ในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม - (1,249)              - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 748,000           3,572,000        688,000           3,422,000        
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (820,694)          (3,616,663)       (649,730)          (3,396,890)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 66,000             456,000           
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (191,500)          (626,123)          
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (294,797)          (243,222)          (287,777)          (230,222)          
ดอกเบ้ียจ่าย (23,658)            (27,546)            (16,658)            (28,380)            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (391,149)        (316,680)        (391,665)          (403,615)         
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 193,907         142,619         69,439             (2,517)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 505,386           404,851           46,540             54,412             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจาํหน่าย
   เงินลงทุนบริษทัยอ่ย - (47,945)            - -
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 กันยายน 699,293         499,525         115,979           51,895            

รายการที่มิใช่เงนิสด
หน้ีสินจากการสร้างอาคารและซ้ืออุปกรณ์ 36,725             9,937               4,527               615                  
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 35,120             - - -
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,521               - 7,230               -

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

5 การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
8 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
11 ภาษีเงินได ้
12 ส่วนงานดาํเนินงาน 
13 กาํไรต่อหุน้ 
14 เงินปันผล 
15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี  5 พฤศจิกายน 2561 
 
1 ข้อมูลทัว่ไป  
 

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย-และมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี-333/3 หมู่ 6 ตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ และมีสํานกังานสาขาใน
ประเทศไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 1 แห่งและท่ีจงัหวดัชลบุรี 1 แห่ง 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2547 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 31.62) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษัทและบริษัทย่อย “กลุ่มบริษัท” ดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตช้ินส่วนสําหรับเคร่ืองทําความเย็น               
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์สําหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้สําหรับยานพาหนะ ผลิตและประกอบเคร่ืองทาํความเย็น         
และเคร่ืองปรับอากาศ  สําหรับท่ีอยู่อาศยั ผลิตฮีตปัมพส์ําหรับเคร่ืองทาํนํ้ าร้อน และผลิตชุดท่อทองแดงหุ้มฉนวน      
ท่ีใชใ้นการติดตั้งเคร่ืองทาํความเยน็และฉนวนหุม้ท่อ 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง                      
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560           
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไป
แลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยกเวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี        
1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มีผล

บังคบัใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนาํมาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 

โฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินระหวา่งการของกลุ่มบริษทั 
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(ข) สกลุเงินท่ีใ ช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 (ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ    
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ          
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

21 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับสินทรัพย ์

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 
3 บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  

 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนัหรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อย และบริษทัร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และ 7 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศทีจ่ัดตั้ง/ 

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 
กรรมการและผูบ้ริหาร ไทย และญ่ีปุ่น  บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํ
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาทุนหรือราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินคา้  ราคาทุนหรือราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
การใหบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
รับบริการ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
รายไดค่้าเช่า ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
การขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย ์
การซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย ์
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจากราคาตลาด  
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจากราคาตลาด 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
 
รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี   
 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
   วนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 19,697 4,124
ซ้ือสินคา้ - - 18,334 5,975
ค่าบริการ - - 1,800 1
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 36,565 -
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - -   26,890
ดอกเบ้ียรับ - - 8,069 12,872
ดอกเบ้ียจ่าย - - 266 2,017
เงินปันผลรับ - - 115,000 304,500
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สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
   วนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม     
ขายสินคา้ 1,362 5,593 - -
การใหบ้ริการ 2,660 770 - -
ค่าบริการ 231 172 - -
รายไดค่้าเช่า 2,130 630 - -
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - -
ดอกเบ้ียรับ 419           151 419 151
   
กรรมการและผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7,169 8,529 428 836
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 167 174 99 102
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 7,336 8,703 527 938

 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
   วนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ขายสินคา้ - - 24,021 29,203
ซ้ือสินคา้ - - 46,996 83,018
ค่าบริการ - - 1,805 38
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 61,820 5,044
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 5,016 26,890
ดอกเบ้ียรับ - - 25,154 40,201
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2,425 8,680
เงินปันผลรับ - - 364,980 342,000

 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
   วนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม      
ขายสินคา้ 4,624 12,453 - - 
ซ้ือสินคา้ 28 3 - - 
การใหบ้ริการ 4,876 1,483 - - 
ค่าบริการ 722 571 - - 
รายไดค่้าเช่า 6,190 1,890 - - 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - - 
ดอกเบ้ียรับ 717 449 717 449 
     

กรรมการและผู้บริหาร     
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร     
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 21,576 26,678 1,291 2,687 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 500 523 296 307 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 22,076 27,201 1,587 2,994 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั - - 20,255 2,269 
     

บริษทัร่วม     
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จาํกดั 

 
1,125 

 
1,101 

 
- 

 
- 

 1,125 1,101 20,255 2,269 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
สุทธิ 1,125 1,101 20,255 2,269 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จาํกดั - - 2,030 1,808 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จาํกดั - - 4,325 2,990 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั - - - 3,275 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั - - 47,088 27,246 
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั - - - 259 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จาํกดั - - - 415 
บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั - - - 122 
บริษทั เอส เอน็ ซี ฟูกอิู โฮลี  อินซูเลชัน่ จาํกดั - - 139 139 
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จาํกดั - - 200 - 
     
บริษทัร่วม     
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จาํกดั 

 
2,435 

 
937 

 
- 

 
- 

     
กรรมการ     
นายเซอิจิ คิโนชิตะ 85 173 85 173 
 2,520  1,110  53,867  36,427 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (85) - (85)  - 
สุทธิ 2,435  1,110  53,782  36,427 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคล
หรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

อัตราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม

 2561 2560 2561 2560  2561  2560
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย   
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน  
   อีโวลูชัน่ จาํกดั 4.80 4.80 - - 425,033 394,361
บริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค 
จาํกดั 4.80 4.80  -  -  19,605 19,605

บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี 
แอนโทโลจี จาํกดั 4.80 4.80  -  -  231,500  532,500

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟูกอิู โฮลี  
   อินซูเลชัน่ จาํกดั 4.80 4.80  -  -  11,500  11,500
          
บริษทัร่วม     
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก    
   วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จาํกดั 4.80 4.80  51,700  12,500  51,700  12,500
        
กรรมการ    
นายเซอิจิ คิโนชิตะ 4.80 4.80 3,572 3,399  3,572 3,399
  55,272 15,899  742,910 973,865
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (3,572) -  (23,177) (19,605)
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคล 
   หรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ  51,700 15,899  719,733 954,260   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการที ่
    เกีย่วข้องกนั 

งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 2560 2561 2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  938,361 966,361 
เพ่ิมข้ึน -  -  246,072 2,513,000 
ลดลง -  -  (516,400) (2,461,500)
ณ วนัที ่30 กันยายน -  -  668,033 1,017,861 
     

บริษทัร่วม 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,500 12,500 12,500 12,500 
เพิ่มข้ึน 39,200 -  39,200 -  
ณ วนัที ่30 กันยายน 51,700 12,500 51,700 12,500 
     

กรรมการ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,399 4,125 3,399 4,125 
เพิ่มข้ึน 173           399 173           399 
ลดลง -        (1,125) -      (1,125)
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,572) -  (3,572)  -  
ณ วนัที ่30 กันยายน - 3,399 - 3,399 
  

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกิจการที ่
   เก่ียวข้องกัน 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 15,899 16,625 954,260 982,986 
เพิ่มข้ึน 39,373           399 285,445 2,513,399 
ลดลง -    (1,125) (516,400) (2,462,625)
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,572) -  (3,572) -  
ณ วนัที ่30 กันยายน 51,700 15,899 719,733 1,033,760 

 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั - - 1,514 2,797 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั - -  16,923  4,314 
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน  อีโวลูชัน่ จาํกดั - -  168  -  
รวม - - 18,605       7,111 

 
เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม
 2561  2560  2561  2560 
บริษทัย่อย (พันบาท) 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จาํกดั - - -  725 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั - - -  194 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั - -  -   6 
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จาํกดั - -       1,712  48 
       
บริษทัร่วม       
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จาํกดั 

 
142 

 
122 

  
-  

  
-  

รวม 142 122      1,712 973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั อัตราดอกเบีย้  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
     30 กนัยายน  31 ธนัวาคม
 2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัย่อย      
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั 4.80 4.80 - 34,000 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จาํกดั 4.80 4.80 - 82,000 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั 4.80 4.80 - 9,500 
รวมเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  - 125,500 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 125,500 215,123 
เพิ่มข้ึน 66,000 456,000 
ลดลง (191,500) (626,123) 
ณ วนัที ่30 กันยายน - 45,000 

 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม
 หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3 1,125 1,101  20,255 2,269 
กิจการอ่ืนๆ  929,283 1,050,392  79,548 97,387 
รวม  930,408 1,051,493  99,803 99,656 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  (116)  -  -  
สุทธิ  930,408 1,051,377  99,803 99,656 
       
ลูกหนีอ่ื้น     
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3 2,520 1,110  53,867 36,427 
กิจการอ่ืนๆ  15,561 12,887  6,361 5,311 
รวม  18,081 13,997  60,228 41,738 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (85) -   (85) -  
สุทธิ  17,996 13,997  60,143 41,738 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  948,404 1,065,374  159,946 141,394 
      
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ     
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 64 -   64 -  
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (31) -   85 -  

 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม
2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ * 1,125 1,101 20,255 2,269 
 1,125 1,101 20,255 2,269 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  -  
 1,125 1,101 20,255 2,269 
กิจการอ่ืน  ๆ  
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ * 911,672 1,046,724 79,496 96,653 
เกินกาํหนดชาํระ **     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 13,914 3,204             52 734 
   3 - 6 เดือน 3,697 464 -  -  
 929,283 1,050,392 79,548 97,387 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  (116) -  -  
 929,283 1,050,276 79,548 97,387 
รวม 930,408 1,051,377 99,803 99,656 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 150 วนั 
*  ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ หมายถึง ยงัไม่เกินกวา่วนันดัรับเช็คท่ีบริษทัและลูกคา้ตกลงกนั 
** เกินกาํหนดชาํระ หมายถึง เกินกวา่วนันดัรับเช็คท่ีบริษทัและลูกคา้ตกลงกนั 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การดาํเนินงานทีย่กเลิก 
 

เดือนกันยายน 2560 บริษัทขายเงินลงทุนทั้ งหมดในบริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย        
โดยนาํเสนอการดาํเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 
  งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2560 
  (พันบาท)
ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานทีย่กเลิก   
รายไดจ้ากการขายและบริการ   13,816 
รายไดอ่ื้น  7 
ตน้ทุนขายและบริการ  (12,336) 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (747) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (3,154) 
ผลการดาํเนินงานจากกิจกรรมการดาํเนินงาน  (2,414) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                  274 
ผลการดาํเนินงานจากกิจกรรมการดาํเนินงาน (สุทธิจากภาษเีงนิได้)  (2,140) 
    
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)  
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  (0.005) 

 
ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 จาํนวน 2.14 ล้านบาท  
จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัจาํนวน 1.41 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2560 
  (พันบาท)
ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานทีย่กเลิก   
รายไดจ้ากการขายและบริการ   56,244 
รายไดอ่ื้น  241 
ตน้ทุนขายและบริการ  (48,911) 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  (2,851) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (9,601) 
ผลการดาํเนินงานจากกิจกรรมการดาํเนินงาน  (4,878) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 979 
ผลการดาํเนินงานจากกิจกรรมการดาํเนินงาน (สุทธิจากภาษเีงนิได้)  (3,899) 
    
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)  
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  (0.009) 

 
ขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิกสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 จาํนวน 3.90 ล้านบาท     
จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัจาํนวน 2.57 ลา้นบาท 
 
  งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2560 
  (พันบาท)
กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงานทีย่กเลิก    
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  13,212 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (896) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงานทีย่กเลิก  12,316 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 2560 
 (พันบาท)
ผลกระทบจากการจําหน่ายต่อฐานะการเงนิของกลุ่มบริษทั  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  47,945 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 12,171 
สินคา้คงเหลือ 7,371 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 124,506 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 447 
สินทรัพยอ่ื์น 3,337 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (15,682) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,836) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน (1,230)  
หน้ีสินอ่ืน (299) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิ 172,730 

  
ส่ิงตอบแทนในการขายท่ีไดรั้บในรูปเงินสด  105,000 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
บริษทัร่วม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 59,091 46,262 51,450 42,050 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน     
   ในบริษทัร่วม (13,979) 524 - - 
ลงทุนเพิ่ม - 29,400 -     29,400 
ขายเงินลงทุน - (17,821) -     (20,000)
ณ วนัที ่30 กันยายน 45,112 58,365 51,450 51,450 
 
การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 บริษทั เอส เอ็น ซี  แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของกลุ่ม
บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 600,000  หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมใน
หุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 29.4 ลา้นบาท ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
การขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2560 บริษทัไดข้ายหุน้ทั้งหมดใน บริษทั ฟูโซ่ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม
ของบริษทัใหแ้ก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 18.61 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้กาํไรจาก
การจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 0.79 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 1.39 ลา้นบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บชาํระเงินจากการขายหุน้ดงักล่าวทั้งจาํนวนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่  30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 6025  มีดงันี้ 
 

 
 
 

  งบการเงนิรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนชาํระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตามวธิี 
ส่วนไดเ้สีย  

 
การดอ้ยค่า  

มูลค่าตาม 
วธิีส่วนไดเ้สีย-สุทธิ
จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลสาํหรับ
งวดเกา้เดือนสิ้นสุด

วนัที่ 
  30 

กนัยายน
 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม               
บริษทั เอส เอน็ ซี               
   แอตแลนติก วอเตอร์ ผลิตและขายเครื่องทาํนํ้าร้อน              
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จาํกดั ไฟฟ้า 49.00  49.00  105,000    105,000  51,450  51,450  45,112  59,091  -  -  45,112  59,091  -  - 
รวม          51,450  51,450  45,112  59,091  -  -  45,112  59,091  -  - 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนชาํระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิ 
จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลสาํหรับงวด
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม      
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์      
  ฮีตเตอร์ เอเชีย จาํกดั 49.00  49.00  105,000 105,000 51,450 51,450 - - 51,450 51,450 - - 
รวม       51,450 51,450 - - 51,450 51,450 - - 
 
บริษทัร่วมดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2561  2560 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,120,629 1,105,470 
ลงทุนเพิ่ม 300,000 182,375 
ขายเงินลงทุน -  (90,216) 
หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (320) (35,000) 
ณ วนัที ่30 กันยายน 1,420,309 1,162,629 
 
การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 22  มกราคม 2561 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,000,000 หุน้ 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,500,000 หุน้ ซ่ึงมี
มูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนรวม 150 ลา้นบาท ทาํ
ใหส้ดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51.20 เป็นร้อยละ 74.37 
 
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 บริษทั เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริซิชัน่ จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว  ้100 บาท และบริษทัได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจาํนวน 20 ล้านบาท ทาํให้
สดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 88 เป็นร้อยละ 93.33 
 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พริซิชัน่ จาํกดั เรียกชาํระทุนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 75 ของจาํนวน
หุน้ 150,000 หุน้ ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 11.25 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 บริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี พรีซิชัน่ จาํกดั   
จาํนวน 45,000 หุน้ ราคาตามมูลค่าหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงมีทุนชาํระแลว้ร้อยละ 25 เป็นจาํนวนเงิน 1.13 ลา้นบาท ทาํให้
สดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 88 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

39 

การขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 บริษทัไดข้ายหุ้นทั้งหมดใน บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
กลุ่มบริษทัให้แก่นายจตุรงค ์พิศุทธ์สินธุ์ เป็นจาํนวนเงิน 105 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการ
จาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 14.78 ลา้นบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้ งน้ีบริษัทได้รับชําระเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวจํานวน 35 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี                
7 กนัยายน 2560 และจาํนวน 70 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 
 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน ไพพ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ปัจจุบนัไม่มีการดาํเนินงาน และอยู่ระหว่างการ
ดาํเนินการปิดบริษทั บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นจาํนวน 0.32 ลา้นบาท 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของกลุ่มบริษทั ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการยกเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย เน่ืองจากคาดการณ์ว่าระดบัการผลิตปัจจุบนัจะ
ยงัไม่มากพอถึงจุดคุม้ทุน และการดาํเนินงานท่ีผ่านมาไม่ประสบความสําเร็จตามแผนท่ีวางไว ้บริษทัรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 กนัยายน 2560 เป็นจาํนวนเงิน 35 ลา้นบาท 
 
การซ้ือบริษทัย่อยทางอ้อม 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เขา้ลงทุนซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ
บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั (ยงัไม่ประกอบธุรกิจ) จากกรรมการบริษทัท่านหน่ึง จาํนวน 179,998 หุ้น ราคาตาม
มูลค่าหุน้ละ100 บาท ซ่ึงมีทุนชาํระแลว้ร้อยละ 25 เป็นเงินจาํนวน 4.5 ลา้นบาท  ณ วนัดงักล่าว บริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจ
ควบคุมทางออ้มในบริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั ทาํให้บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ทางออ้มร้อยละ 55 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียที◌่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 0.06 ลา้นบาท บริษทัคาดว่าการลงทุน
ดงักล่าวเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในพลงังานทางเลือก ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทั ยะลา
ฟ้าสะอาด จาํกดั เรียกชาํระทุนเพ่ิมอีกร้อยละ 75 ของจาํนวนหุน้ 179,998 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 13.5 ลา้นบาท และเพิ่มทุน
จดทะเบียนอีกจาํนวน 1,320,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยจาํหน่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม คือ บริษทั โอดิน 
พาวเวอร์ จาํกดั ทั้งจาํนวน ทาํให้บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,500,000 หุ้น ราคาตามมูลค่า
หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท โดยเรียกและชาํระแลว้เต็มจาํนวนร้อยละ 100 ทั้งน้ีสัดส่วนการ
ถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงันี้ 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ

 
ทุนชาํระแลว้  

 
ราคาทุน

 
การดอ้ยค่า

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลสาํหรับ
งวดเกา้เดือนสิ้นสุด

วนัที่ 
   30 

กนัยายน
 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30  
กนัยายน

 31  
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30  
กนัยายน

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560  2561 2560 2561 2560 2561 2560  2561  2560 
บริษทัย่อยทางตรง (ร้อยละ) (พันบาท)
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน    
   อีโวลูชัน่ จาํกดั 

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สาํหรับเครื่องทาํ
ความเยน็ ผลิตและประกอบเครื่องทาํ

ความเยน็ 99.99 99.99 220,000 220,000  212,010 212,010 - - 212,010 212,010  -  -  
บริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จาํกดั อยูร่ะหวา่งดาํเนินการชาํระบญัชี 80.00 80.00 20,000 20,000  16,000 16,000 (16,000) (16,000) - -  -  -  
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลลิ่ง             
ซพัพลาย จาํกดั 

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สาํหรับ
เครื่องปรับอากาศที่ใชส้าํหรับ

ยานพาหนะ 99.99 99.99 30,000 30,000  30,000 30,000 - - 30,000 30,000  105,000  63,000 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สาํหรับเครื่องทาํ

ความเยน็ 99.99 99.99 70,000 70,000  70,000 70,000 - - 70,000 70,000  240,000  241,500 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สาํหรับ

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

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน 
   ไพพ ์จาํกดั 

หยดุการดาํเนินงาน 
99.99 99.99 320 320  320 320 (320) - - 320  -  500 
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ลกัษณะธุรกิจ  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนชาํระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลสาํหรับ
งวดเกา้เดือนสิ้นสุด

วนัที่ 
   30 

กนัยายน
 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30  
กนัยายน

 31  
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

   2561 2560 2561 2560  2561 2560 2561 2560 2561 2560  2561  2560 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                  
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวติี้  
   แอนโทโลจี จาํกดั 

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสาํหรับ
ที่อยูอ่าศยัและรถยนต ์  99.99  99.99  700,000  400,000  700,000  400,000  -  -  700,000  400,000  -  - 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก  
ฮีต ปัมพ ์จาํกดั 

ผลิตฮีตปัมพส์าํหรับเครื่องทาํนํ้าร้อน   
74.00 

  
74.00 

  
45,000 

  
45,000 

  
33,300 

  
33,300 

  
-  

 
- 

  
33,300 

  
33,300 

  
19,980 

 
37,000 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟูกอูิ โฮลี  
   อินซูเลชัน่ จาํกดั 

หยดุการดาํเนินงาน    
70.00 

  
70.00 

  
50,000 

  
50,000 

  
35,000 

  
35,000 

  
(35,000)

 
(35,000)

  
- 

  
- 

 
-  - 

บริษทั เมอิโซะ เอส เอน็ ซี  
   พริซิชัน่ จาํกดั 

ผลิตแม่พิมพท์ี่ใชใ้นการผลิตอุปกรณ์   
94.55 

  
94.55 

  
55,000 

 
55,000 

  
52,000 

  
52,000 

  
(52,000)

 
(52,000)

  
- 

  
- 

 
-  - 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่  
   จาํกดั 

ผลิตและแปรรูปแผน่โลหะเป็นชิ้นส่วน
ของเครื่องใชไ้ฟฟ้าและยานยนต ์

  
74.37 

  
74.37 

  
316,000 

  
316,000 

  
235,000 

  
235,000 

  
-  

 
- 

  
235,000 

     
235,000 

 
-  - 

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก  55.00  55.00  200,000  200,000  110,000  110,000  -  -  110,000  110,000  -  - 
รวม           1,523,629 1,223,629  (103,320) (103,000)  1,420,309  1,120,629  364,980  342,000 
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ลกัษณะธุรกิจ 
  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนชาํระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจาก
การดอ้ยค่า  

เงินปันผลสาํหรับ
งวดเกา้เดือนสิ้นสุด

วนัที่ 
 30 

กนัยายน
 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน

 31 
ธนัวาคม

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561  2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางอ้อม                     
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สาํหรับเครื่องทาํ

ความเยน็  99.99  99.99  40,000  40,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั อินฟินิตี้ พาร์ท จาํกดั 

 
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สาํหรับเครื่องทาํ

ความเยน็  99.99  99.99  20,000  20,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าชีวมวลขยะ  55.00(*)  55.00(*)  150,000  150,000  - -  - -  - -  -  - 
บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จาํกดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก  55.00(**)  55.00(**)  10,000  10,000  - -  - -  - -  -  - 
รวม         -  -  -  -  -  -  - - 
                       
บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
(*) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ณ วนัที่ 2 กมุภาพนัธ์ 2560 
(**) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะ 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  255,230  255,230 153,724 153,724 
เพ่ิมข้ึน 34,293  -  - - 
โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์          39,513  -  - - 
จาํหน่าย   (1,528)  -           (1,528) - 
ณ วนัที ่30 กันยายน  327,508  255,230 152,196 153,724 
      
ค่าเส่ือมราคา      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  81,622  72,922 76,217 68,281 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 7,325  6,507 5,938 5,936 
โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์             4,393  -  - - 
จาํหน่าย              (591)  -  (591) - 
ณ วนัที ่30 กันยายน 92,749  79,429 81,564 74,217 
      
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัที ่1 มกราคม 173,608  182,308 77,507 85,443 
ณ วนัที ่30 กันยายน 234,759  175,801 70,632 79,507 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและโรงงานให้เช่าแก่บริษทัร่วม มีราคาประเมินรวม 61.60-ลา้น
บาท ประกอบดว้ยราคาประเมินโรงงานจาํนวน 54.95 ลา้นบาท และราคาประเมินท่ีดินจาํนวน 6.65 ลา้นบาท ซ่ึง
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2561 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ตน้ทุนทดแทนสําหรับ
โรงงานและวิธีพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าตลาดสาํหรับท่ีดิน 
  
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ ท่ีดินท่ียงัไม่ระบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต มีราคาประเมิน
รวมจาํนวน 144.01 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2561 โดยวิธีพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอ้มูลตลาด  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ อาคารใหเ้ช่าแก่กิจการอ่ืน มีราคาประเมินจาํนวน 166.34 ลา้นบาท 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหวา่งปี 2561 โดยวิธีพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑต์น้ทุนทดแทน 

 
9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
   วันท่ี 30 กนัยายน 

งบการเงนิรวม  
2561  2560 

 เพิ่มข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า-

ราคาทุน) 

ลดลง (การจาํหน่าย
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ)

เพิ่มข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า- 

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจาํหน่าย
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ)

 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 7,310 (3,153) 30,147 (12,000)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 183,312 (44,348) 25,344 (20,204) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 114,932  (2,423) 97,491  (72,555) 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้าํนกังาน 2,731 (49) 3,276  (708)
ยานพาหนะ -  - 3,850   (3,767) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 21,300  (201,249) 69,060  (49,620) 
รวม 329,585 (251,222) 229,168 (158,854) 

 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
   วันท่ี 30 กนัยายน 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2561  2560 

 เพิ่มข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า-

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจาํหน่าย
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ)

 เพิ่มข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า- 

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจาํหน่าย
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ)

 (พันบาท)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 30 (11,532)              2,713 - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 15,626  (32,617) 4,708  (8,944) 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้าํนกังาน 898 (29) 854  (608)
ยานพาหนะ -  - 3,850            (2,068) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 3,305  (7,230) -  (2,134) 
รวม 19,859 (51,408) 12,125 (13,754) 

 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อจาํกัดภายใต้สัญญาเงินกู้ ยืมกับสถาบันการเงิน 
 

  บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูส้องฉบบักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงสัญญาทั้งสองระบุการให้คาํมัน่ต่อธนาคาร
วา่ บริษทัจะไม่นาํเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืน 

 
10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม
 หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า        
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3 -  -  18,605 7,111 
กิจการอ่ืนๆ  898,944 988,359 104,006 109,691 
รวม  898,944 988,359 122,611 116,802 
    
เจ้าหนีอ่ื้น     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3 142 122 1,712 973 
กิจการอ่ืนๆ  166,580 121,490 32,268 15,823 
รวม  166,722 121,612 33,980 16,796 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,065,666 1,109,971 156,591 133,598 

 
11 ภาษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้ าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง
รวมของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2561 คือ                    
ร้อยละ 8.0  (อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงสาํหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 ของกลุ่มบริษัท: ร้อยละ 1.9) 
อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงแตกต่างจากอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีสาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวด
เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 ในจาํนวนท่ีเป็นสาระสําคญัซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน โดยกาํไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้และความแตกต่างระหว่างการ
รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายได ้และค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 และ 2560 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ส่วนงานดาํเนินงาน   
 

กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภาย 
ในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 
 ส่วนงาน 1 ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับยานพาหนะ 
 ส่วนงาน 2 ผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 ส่วนงาน 3 ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 
การดาํเนินงานอื่น ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือกาํหนดส่วนงานท่ีรายงานในงวด 2561 หรือ 2560 

 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโ ดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงินของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงิน
ในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้ง
กบักิจการอื่นท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่  เครื่องใช้ไฟฟ้า       ตดัรายการ  
 

สําหรับงวดสามเดอืน ใช้สําหรับยานพาหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์  การดาํเนินงานอื่น  ๆ  ส่วนการดาํเนินงานที่ยกเลิก ระหว่างกัน  รวม 
    สิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท)
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 321,954 370,321 367,034 441,596 679,608 638,828 660 4,709 -  13,816 -  - 1,369,256  1,469,270 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 247 531 2,806 855  57,115 63,870 5,456 347 -  1,332 (65,624) (66,935) -   - 
รวมรายได้ 322,201  370,852  369,840  442,451 736,723 702,698 6,116 5,056 -  15,148 (65,624) (66,935) 1,369,256  1,469,270 
              
ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 38,329  41,488  6,310  1,283 50,714  63,464  4,873 (26,457) -  (2,414) -  - 100,226  77,364 
ค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน            
ตน้ทุนทางการเงิน         (7,353)  (5,279) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม         (5,227) 667 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้                (10,472) (3,493) 
กําไรสําหรับงวด         77,174 69,259 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

48 

ร 

 ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่  เครื่องใช้ไฟฟ้า       ตดัรายการ  
 

สําหรับงวดเก้าเดอืน ใช้สําหรับยานพาหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์  การดาํเนินงานอื่น  ๆ  ส่วนการดาํเนินงานที่ยกเลิก ระหว่างกัน  รวม 
    สิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท)
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,021,120 1,055,666 1,712,744 2,413,404 2,470,920 2,451,092 6,156 23,019 -  56,244 -  -  5,210,940  5,999,425 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 399 3,086 4,067 3,895  232,803 299,342 7,471 8,490 -  3,464 (244,740) (318,277) -   - 
รวมรายได้ 1,021,519  1,058,752  1,716,811  2,417,299 2,703,723 2,750,434 13,627 31,509 -  59,708 (244,740) (318,277) 5,210,940  5,999,425 
             
ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 122,579  109,056  51,003  821 258,101  258,491  (897) (47,992) -  (4,878) -  -  430,786  315,498 
ค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน             
ตน้ทุนทางการเงิน         (24,473)  (27,546) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม         
 

(13,979) 524 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (31,219) (4,715) 
กําไรสําหรับงวด         361,115 283,761 

 

 

 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 กําไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไร
สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง
การคาํนวณดงัน้ี  

 
 งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดอืน      
ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 

 

การ
ดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก  รวม  

การ
ดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก  รวม 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วน 
ของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
(ขั้นพื้นฐาน) 75,734 - 

 
 

75,734 69,678  (1,412) 68,266
จาํนวนหุน้สามญัท่ี             
ออกจาํหน่ายแลว้ 287,777 - 287,777 287,777  287,777 287,777

      
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
  (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 

 
0.263 

 
- 

  
0.263

 
0.242 

  
(0.005) 

  
0.237

 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2561  2560 
  (พันบาท/พันหุ้น)
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
   (ขั้นพื้นฐาน)  125,783 318,806 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้                                                 287,777 287,777 
    
กําไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)  0.437 1.108 

 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดเก้าเดอืน      
ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 

 

การ
ดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก  รวม  

การ
ดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก  รวม 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วน 
ของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
(ขั้นพื้นฐาน) 358,198 - 358,198 284,986  (2,573) 282,413
จาํนวนหุน้สามญัท่ี             
ออกจาํหน่ายแลว้ 287,777 - 287,777 287,777  287,777 287,777

      
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
  (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 

 
1.245 - 

  
1.245

 
0.990 

  
(0.009)

  
0.981

 
   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน     2561  2560 
     (พันบาท/พันหุ้น)
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
   (ขั้นพื้นฐาน)    418,840 348,532 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้                                   287,777 287,777 
      
กําไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท)    1.455 1.211 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิปันผล 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย จ่ายต่อหุน้ เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)     
เงิน ปันผลประกาศ จ่ายจากกําไร  
6 เดือนแรกของปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 143,889  0.50 31 สิงหาคม 2561 

เงิน ปันผลประกาศ จ่ายจากกําไร  
6 เดือนหลงัของปี 2560 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2561 143,889

 
 
 0.50 30 เมษายน 2561 

เงิน ปันผลประกาศ จ่ายจากกําไร  
6 เดือนแรกของปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 115,111  0.40 31 สิงหาคม 2560 

เงิน ปันผลประกาศ จ่ายจากกําไร  
6 เดือนหลงัของปี 2559 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2560 115,111  0.40 28 เมษายน 2560 

 
  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย จ่ายต่อหุน้ เงินปันผล 
  (พันบาท)  (บาท)  
บริษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนตกิ ฮีต ปัมพ์ จํากัด     
เงิน ปันผลประกาศ จ่ายจากกําไร  
ของปี 2560 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน
2561 27,000 

 
 
 60.00 25 เมษายน 2561 

เงิน ปันผลประกาศ จ่ายจากกําไร  
ของปี 2559 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 
2560 50,000  111.11 25 เมษายน 2560 

 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น  กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืม
ดงักล่าวใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 

16 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 30 กนัยายน

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
 30 กนัยายน 

2561 
 31 ธนัวาคม

2560 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 17,961 13,674 840 3,948 
รวม 17,961 13,674 840 3,948 
     

จํานวนเงินขัน้ต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ินภายใต้
สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้ 

    

ภายในหน่ึงปี 29,607 57,522 14,021 23,803 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 62,835 68,419 46,485  42,259 
หลงัจากหา้ปี 46,485 50,183 46,485 50,183 
รวม 138,927 176,124 106,991 116,245 
    

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ     
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับการจ่ายเงิน 
   ใหก้บัเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
9,364 

 
19,239 

 
-  

 
- 

หนงัสือคํ้าประกนัการเช่าท่ีดิน  
   การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ

 
32,073 

 
49,515 

 
20,435 39,644 

รวม 41,437 68,754 20,435 39,644 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซ่ึง
รวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2561 เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2561 

 
 2560
 งบการเงนิรวม
 ก่อนจดัประเภท

ใหม่
จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภท

ใหม่ 
 (พันบาท)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วนัที ่30 กนัยายน 2560

 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,264,849) (1,366) (1,266,215) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (76,731) 2,969 (73,762) 
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจาก 
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (8,565)

 
(8,565) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (15,665) 6,962 (8,703) 
 -  
 
 2560
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ก่อนจดัประเภท

ใหม่
จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภท

ใหม่ 
 (พันบาท)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วนัที ่30 กนัยายน 2560

 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (16,279) 8,207 (8,072) 
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจาก 
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (8,385)

 
(8,385) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (1,116) 178 (938) 
 -  
 
 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2560
 งบการเงนิรวม
 ก่อนจดัประเภท

ใหม่
จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภท

ใหม่ 
 (พันบาท)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
   วนัที ่30 กนัยายน 2560

 

ตน้ทุนขายและบริการ (5,269,657) (4,050) (5,273,707) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (269,913) 4,026 (265,887) 
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจาก 
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (25,008)

 
(25,008) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (52,233) 25,032 (27,201) 
 -  
 
 2560
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ก่อนจดัประเภท

ใหม่
จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภท

ใหม่ 
 (พันบาท)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
   วนัที ่30 กนัยายน 2560

 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (92,724) 24,100 (68,624) 
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจาก 
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (24,682)

 
(24,682) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (3,576) 582 (2,994) 
 -  
 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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