
    

 
 
 
 
 
 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล)       
ของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(วิไลวรรณ ผลประเสริฐ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8420 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
7 พฤษภาคม 2562 
 
 



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 797,298 879,623 94,813 97,165 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 3, 4 1,440,352 881,703 143,305 117,606

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่

   บุคคลหรือกิจการทเีกียวขอ้งกนั 3 51,700 51,700 594,734 698,734 

สินคา้คงเหลือ 526,054 261,971 12,825 7,763 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 123,534 92,203 8,104 11,110             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทจีดัประเภท

   เป็นสินทรัพยท์ถืีอไวเ้พอืขาย 7 67,769 - 67,769 -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,006,707 2,167,200 921,550 932,378 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 32,015 36,100 51,450 51,450 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 1,420,309 1,420,309 

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 222,343 232,133 - 68,658

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,218,416 2,259,133 209,958 219,214 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 56,516 59,150 11,757 12,047 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,368 26,207 8,148 8,238 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 41,592 40,785 36,970 37,003 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,595,250 2,653,508 1,738,592 1,816,919 

รวมสินทรัพย์ 5,601,957 4,820,708 2,660,142 2,749,297 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

3



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 123,000 - 123,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3, 9 2,105,384 1,116,358 272,480 102,957

รายไดร้อตดับญัชีส่วนทรีับรู้ภายในหนึงปี 11,786 12,722 - -

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยท์ถึีงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 15,524 24,491 838 1,357

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 225,272 241,032 111,105 114,780

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,474 11,832 7,486 3,480 

หนีสินหมุนเวียนอนื 11,833 23,555 2,107 2,427 

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,387,273 1,552,990 394,016 348,001 

หนีสินไม่หมุนเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 49,780 50,320 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 109,158 184,010 17,495 72,345 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,112 4,000 - -

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 65,735 65,260 15,507 15,046 

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื 4,249 4,190 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 232,034 307,780 33,002 87,391 

รวมหนีสิน 2,619,307 1,860,770 427,018 435,392

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 287,777 287,777 287,777 287,777 

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 75,698 75,823 30,140 30,140

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,233,232 1,211,767 701,611 782,392

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,810,303 2,788,963 2,233,124 2,313,905 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 172,347 170,975 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,982,650 2,959,938 2,233,124 2,313,905 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,601,957 4,820,708 2,660,142 2,749,297 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การดําเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,031,113         2,240,682     131,906        234,480        

ตน้ทุนขายและบริการ (1,755,577)        (1,939,857)    (114,890)       (198,939)       

กําไรขันต้น 275,536            300,825        17,016          35,541          

รายไดด้อกเบียรับ 1,097                614               7,222            9,062            

รายไดอื้น 34,162              26,284          22,231          15,904          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 3, 6 - - 44,000          230,000        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (28,625)             (25,424)         (3,391)           (6,931)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (76,214)             (86,362)         (6,469)           (8,876)           

ค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (10,078)             (10,797)         (9,629)           (10,797)         

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 3 (7,585)               (7,384)           (411)              (530)              

ตน้ทุนทางการเงิน (4,717)               (8,423)           (1,982)           (6,073)           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 (4,085)               (5,383)           - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 179,491            183,950        68,587          257,300        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (12,890)             (8,885)           (5,479)           (5,225)           

กําไรสําหรับงวด 166,601            175,065        63,108          252,075        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 166,601            175,065        63,108          252,075        

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่              165,229          174,586            63,108          252,075 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม                  1,372                 479 - -

กําไรสําหรับงวด              166,601          175,065            63,108          252,075 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่              165,229          174,586            63,108          252,075 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม                  1,372                 479 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด              166,601          175,065            63,108          252,075 

กําไรต่อหุ้น 12

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.57                  0.61              0.22              0.88              

(พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 287,777           1,213,596        73,823             1,076,363              2,651,559        182,014              2,833,573         
-                   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 - - - (143,889)                (143,889)          - (143,889)           

    รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (143,889)                (143,889)          - (143,889)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 174,586                 174,586           479                     175,065            

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - - - - -

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 174,586                 174,586           479                     175,065            
-                   

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2561 287,777           1,213,596        73,823             1,107,060              2,682,256        182,493              2,864,749         

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 287,777           1,213,596        75,823             1,211,767              2,788,963        170,975              2,959,938         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 - - - (143,889)                (143,889)          - (143,889)           

    รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (143,889)                (143,889)          - (143,889)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 165,229                 165,229           1,372                  166,601            

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - - - - -

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 165,229                 165,229           1,372                  166,601            

โอนสาํรองตามกฎหมาย - - (125)                 125                         - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2562 287,777           1,213,596        75,698             1,233,232              2,810,303        172,347              2,982,650         

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 287,777              1,213,596           30,140                556,969                2,088,482           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 - - - (143,889)               (143,889)             

    รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (143,889)               (143,889)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 252,075                252,075              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - -

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 252,075                252,075              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 287,777              1,213,596           30,140                665,155                2,196,668           

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 287,777              1,213,596           30,140                782,392                2,313,905           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 13 - - - (143,889)               (143,889)             

    รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (143,889)               (143,889)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 63,108                  63,108                

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - -

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 63,108                  63,108                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 287,777              1,213,596           30,140                701,611                2,233,124           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 166,601            175,065            63,108              252,075            

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 12,890              8,885                5,479                5,225                

ตน้ทุนทางการเงิน 4,717                8,423                1,982                6,073                

ค่าเสือมราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 70,564              72,650              8,423                10,535              

ค่าเสือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 2,420                2,331                1,931                1,957                

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,339                1,928                290                   98                     

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - 4,922                - 2,223                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 320                   

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 475                   908                   461                   4                       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 966                   265                   - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

    (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 4,085                5,383                - -

(กลบัรายการ) หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 511                   (116)                  - -

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (73)                    418                   (14)                    339                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 57                     (2)                      (6)                      -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 281                   - - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (44,000)             (230,000)           

ดอกเบียรับ (1,097)               (614)                  (7,222)               (9,062)               

264,736            280,446            30,432              39,787              

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (557,055)           (532,029)           17,849              (41,093)             

สินคา้คงเหลือ (264,010)           (132,932)           (5,048)               (4,356)               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (31,331)             (17,111)             3,006                989                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (807)                  6,852                33                     7,540                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 842,210            738,906            25,824              59,437              

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (290)                  - (290)                  

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,309)               (3,533)               (320)                  1,604                

รายไดร้อตดับญัชี (1,476)               (4,865)               - -

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 59                     56                     - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 251,017            335,500            71,776              63,618              

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (6,297)               (3,337)               (1,383)               (1,682)               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 244,720            332,163            70,393              61,936              

วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (300,000)           

เงินสดจ่ายเพอืซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (65,580)             - - -

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 224                   5                       6                       -

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (33,883)             (21,757)             (728)                  (6,723)               

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17)                    (4,058)               - (2,877)               

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 104,000            370,400            

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - (172)                  - (113,572)           

ดอกเบียรับ 1,107                609                   7,674                9,598                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (98,149)             (25,373)             110,952            (43,174)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน - 418,000            - 418,000            

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (213,612)           (405,193)           (181,525)           (378,205)           

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 21,000              

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - (16,000)             

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (10,413)             - - -

ดอกเบียจ่าย (4,871)               (8,423)               (2,172)               (7,126)               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (228,896)           4,384                (183,697)           37,669              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (82,325)             311,174            (2,352)               56,431              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 879,623            505,386            97,165              46,540              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 797,298            816,560            94,813              102,971            

รายการทีมิใช่เงินสด

หนีสินจากการสร้างอาคารและซืออุปกรณ์ 8,819 38,435 189                   114                   

โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - 39,032              - -

โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 7,230                - 7,230                

โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

    ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 1,042 - 1,042 -

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

    ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 66,727 - 66,727 -

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนไปเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,223 - - -

โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 31 - - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
7 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
10 รายไดแ้ละส่วนงานด าเนินงาน 
11 ภาษีเงินได ้
12 ก าไรต่อหุน้ 
13 เงินปันผล 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
18 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
 
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) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองท าความเย็น               
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ ผลิตและประกอบเคร่ืองท าความเย็น         
และเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยู่อาศยั ผลิตฮีตปัมพ์ส าหรับเคร่ืองท าน ้ าร้อน และผลิตชุดท่อทองแดงหุ้มฉนวน      
ท่ีใชใ้นการติดตั้งเคร่ืองท าความเยน็และฉนวนหุม้ท่อ 

 
2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง                             
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ                
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561           
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั 
 

โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญา
ท่ีท ากับลกูค้า (“TFRS 15”) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ี มีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ี
มีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

 (ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ    
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ          
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้เร่ืองการรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชวิ้จารณญาณใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอด
ช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของ TFRS 15 ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฎิบติัเป็นคร้ังแรก 
 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง
เดียวกนั 

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ (ข้อมูลท่ี             
ไม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยุใ่นหมายเหตุขอ้ 14 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนัหรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 6 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร 
ประเทศที่จดัตั้ง/ 

สัญชำติ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
กรรมการและผูบ้ริหาร ไทย และญ่ีปุ่น  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

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



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 

 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
บริษทัย่อย         
ขายสินคา้  -  -  4,836  3,349 
ซ้ือสินคา้  -  -  17,446  19,468 
รับบริการ  -  -  600  5 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  -  -  -  25,200 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  6,610  8,872 
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  -  1,543 
เงินปันผลรับ  -  -  44,000  230,000 
         
บริษทัร่วม         
ขายสินคา้  673  1,670  -  - 
ซ้ือสินคา้  -  266  -  - 
การใหบ้ริการ  2,662  750  -  - 
รับบริการ  302  266  -  - 
รายไดค่้าเช่า  1,970  1,980  -  - 
ดอกเบ้ียรับ  612  148  612  148 
         
กรรมกำรและผู้บริหำร         
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร         

ผลประโยชนร์ะยะสั้น  7,438  7,217  364  431 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  147  167  47  99 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  7,585  7,384  411  530 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีกำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั -  -  4,760  - 

บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  18  578 
        
บริษทัร่วม        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 428  1,165  -  - 

 428  1,165  4,778  578 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

สุทธิ 428  1,165  4,778  578 

 
ลกูหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        

บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั -  -  2,231  2,334 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั -  -  486  -  
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั -  -  44,775(*)  -  
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  174  7,787 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั -  -  155  -  
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั -  -  1,000  1,650 
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั -  -  282  193 
บริษทั เอสเอน็ซี ฟูกอิู โฮลี  อินซูเลชัน่ จ ากดั -  -       53  81 
บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั -  -  -  240 
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต  ปัมพ ์จ ากดั -  -  -  29,637 
บริษทัร่วม 

       



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

21 

ลกูหน้ีอื่น - บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 

 
2,527 

  
2,666 

  
- 

  
-  

        
กรรมกำร        
นายเซอิจิ คิโนชิตะ -  85  -  85 
        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
นายเซอิจิ คิโนชิตะ 85  -  85  -  
 2,612  2,751  49,241  42,007 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ             (85)           (85)           (85)         (85) 
สุทธิ 2,527  2,666  49,156  41,922 
 
(*) เป็นเงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ยของบริษทั        

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคลหรือ
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย            
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน  
   อีโวลูชัน่ จ ากดั 4.80  4.80 

 
-  

 
- 

 
403,034  425,034 

บริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จ ากดั 4.80  4.80  -   -      19,605  19,605 
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ากดั 4.80  4.80 

 
-  

 
- 

 
135,500 

 
217,500 

บริษทั เอสเอน็ซี ฟูกอิู โฮลี  
   อินซูเลชัน่ จ ากดั 4.80  4.80 

 
-  

 
- 

 
   4,500 

 
4,500 

            
บริษทัร่วม            
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก    4.80  4.80  51,700  51,700  51,700  51,700 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคลหรือ
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
   วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 
            
กรรมกำร            
นายเซอิจิ คิโนชิตะ -  4.80  -   3,571  -   3,571 
            
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั            
นายเซอิจิ คิโนชิตะ 4.80  -  3,571  -  3,571  - 
     55,271  55,271  617,910  721,910 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     (3,571)  (3,571)  (23,176)  (23,176) 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคล 
   หรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 

 
51,700  51,700 

 
594,734  

 

698,734 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี   
31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกนั 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -   -   647,034  938,361 
เพ่ิมข้ึน -   -   -   113,400 
ลดลง -   -   (104,000)  (370,400) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  -   -   543,034  681,361 

        
บริษทัร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 51,700  12,500  51,700  12,500 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  51,700  12,500  51,700  12,500 

        
กรรมกำร        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -   3,399  -   3,399 
เพ่ิมข้ึน -   172  -   172 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม -   3,571   -   3,571 

        
รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิกำร 
   ที่เกีย่วข้องกนั 

       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 51,700  15,899  698,734  954,260 
เพ่ิมข้ึน -   172  -   113,572 
ลดลง -   -   (104,000)  (370,400) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 51,700  16,071  594,734  697,432 

 ร 

 
 
 
 
 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        

บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน  
   อีโวลูชัน่ จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
        6,598 

  
-  

บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั -  -  7,904  3,202 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั -  -  223  873 
รวม -  -  14,725  4,075 

 
เจ้ำหนี้อื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั -  -  -   679 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั -  -  -   1,430 
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั -  -            63            63 
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั -  -  -         150 
        
บริษทัร่วม        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์  
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 

 
215 

  
142 

  
-  

  
-  

รวม 215  142              63  2,322 

 
 
 
 
 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
     31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั 4.80  4.80  -  - 
บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จ ากดั 4.80  4.80  -  - 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั 4.80  4.80  -  - 
รวมเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    - - - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  125,500 
เพ่ิมข้ึน -  21,000 
ลดลง -  (16,000) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม -  130,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3  428  1,165  4,778  578 
กิจการอ่ืนๆ   1,429,228  866,054  87,339  72,336  
รวม   1,429,656  867,219  92,117  72,914 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -   -   -   -  
สุทธิ   1,429,656  867,219  92,117  72,914 

          
ลูกหนีอ่ื้น          
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3  2,612  2,751  49,241  42,007 
กิจการอ่ืนๆ   8,680  11,818  2,032  2,770 
รวม   11,292  14,569  51,273  44,777 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ            (596)  (85)            (85)              (85) 
สุทธิ   10,696  14,484  51,188  44,692 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น   1,440,352  881,703  143,305  117,606 

         
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  
511 

  
(116) 

  
-  

  
-  

 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ: * 428  1,165  4,778  578 

 428  1,165  4,778  578 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -   -   -   -  

 428  1,165  4,778  578 

        
กจิกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ * 1,423,147  865,905  87,339  72,336 
เกินก าหนดช าระ: **        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 383  123  -   -  
   3 - 6 เดือน 5,698  26  -   -  

 1,429,228  886,054  87,339  72,336 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -   -   -  -  

 1,429,228  886,054  87,339  72,914 

รวม 1,429,656  867,219  92,117  72,914 

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

5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 36,100  59,091  51,450  51,450 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วม (4,085)  (5,383)  -   -  
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 32,015  53,708  51,450  51,450 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 
 
 

  งบกำรเงนิรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย  

 
การดอ้ยค่า  

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย-สุทธิ
จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับ
งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
 มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม                             
บริษทั เอส เอน็ ซี                             
   แอตแลนติก วอเตอร์ ผลิตและขายเคร่ืองท าน ้าร้อน                            
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ  ากดั ไฟฟ้า 49.00  49.00  105,000    105,000  51,450  51,450  32,015  36,100  -  -  32,015  36,100  -  - 
รวม          51,450  51,450  32,015  36,100  -  -  32,015  36,100  -  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิ 
จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์                        
  ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 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  -  - 
 

บริษทัร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,420,309  1,120,629 
ลงทุนเพ่ิม -   300,000 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -   (320) 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 320  - 
บริษทัยอ่ยเลิกกิจการ (320)  - 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 1,420,309  1,420,309 

 
การซ้ือเงินลงทุน 
 
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 
ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน ไพพ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ปัจจุบนัไม่มีการด าเนินงาน และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปิดบริษทั บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นจ านวน 0.32 ลา้นบาท 
 
บริษัทย่อยเลิกกิจการ 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโน ไพพ์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เม่ือวนัท่ี               
7 ธันวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ให้บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโน ไพพ์ จ ากัด เลิกกิจการ     
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2561 และการช าระบญัชีไดเ้สร็จส้ินเม่ือ
วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับ
งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

   31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
บริษทัย่อยทำงตรง   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน    
   อีโวลูชัน่ จ  ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท า
ความเยน็ ผลิตและประกอบเคร่ืองท า

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

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

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับ

ยานพาหนะ  99.99  99.99  30,000  30,000  30,000  30,000  -  -  30,000  30,000  -  105,000 
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  44,000  125,000 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั ผลิตช้ินส่วนพลาสติก ส าหรับ

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

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน  
   ไพพ ์จ ากดั 

หยดุการด าเนินงาน 
 -  99.99  -   320  -   320  -  (320)  -  -  -  - 

 
 

                         



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับ
งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

   31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทำงตรง                          
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี  
   แอนโทโลจี จ  ากดั 

ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศส าหรับ 
ท่ีอยูอ่าศยัและรถยนต ์  99.99  99.99  700,000  700,000  700,000  700,000  -  -  700,000  700,000  -  - 

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 

  
- 

  
- 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟกููอิ โฮลี  
   อินซูเลชัน่ จ  ากดั 

หยดุการด าเนินงาน   
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 

  
94.55 

  
55,000 

  
55,000 

  
52,000 

  
52,000 

  
(52,000) 

  
(52,000) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่  
   จ  ากดั 

ผลิตและแปรรูปแผน่โลหะเป็นช้ินส่วน
ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและยานยนต์ 

  
74.37 

  
74.37 

  
316,000 

  
316,000 

  
235,000 

  
235,000 

  
- 

  
- 

     
235,000 

     
235,000 

  
- 

  
- 

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ  ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก  55.00  55.00  200,000  200,000  110,000  110,000  -  -  110,000  110,000  -  - 
รวม           1,523,309  1,523,629  (103,000)  (103,320)  1,420,309  1,420,309  44,000  230,000 

                          



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกัษณะธุรกิจ 
  

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิจาก

การดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับ
งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

   (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  55.00  150,000  150,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ  ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก  55.00  55.00  10,000  10,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

รวม           -  -  -  -  -  -  -  - 
                          

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะ 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  327,508  255,230  152,196  153,724 
เพ่ิมข้ึน 65,580  -  -  - 
โอนจาก (ไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,227)  43,425  -  - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท 
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

 
 (152,196) 

  
- 

         
(152,196) 

  
- 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 230,665  298,655  -  153,724 
        

ค่ำเส่ือมรำคำและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  95,375  81,622  83,538  76,217 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 2,420  2,331  1,931  1,957 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  607  -  607 
โอนจาก (ไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,004)  4,393  -  - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท 
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

 
         (85,469) 

 
- 

  
         (85,469) 

 
- 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 8,322  88,953  -  78,781 
        

มลูค่ำสุทธิทำงบัญชี        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 232,133  173,608  68,658  77,507 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม  222,343  209,702  -  74,943 
 
ท่ีดินและโรงงานให้เช่าแก่บริษทัร่วม มีราคาประเมินรวม 61.60 ลา้นบาท ประกอบดว้ยราคาประเมินโรงงานจ านวน 
54.95 ลา้นบาท และราคาประเมินท่ีดินจ านวน 6.65 ลา้นบาท ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2561 
โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑต์น้ทุนทดแทนส าหรับโรงงานและวิธีพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าตลาดส าหรับท่ีดิน  
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ ท่ีดินท่ียงัไม่ระบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต มีราคาประเมิน
รวมจ านวน 214.87 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2562 และ 2561 โดยวิธีพิจารณา
เปรียบเทียบมูลค่าตลาด 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหข้าย
อาคาร และโรงงานแห่งหน่ึงใหก้บับริษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั และเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษทั
ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงตามสัญญาการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารและสิทธิการเช่าท่ีดิน เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 606.5 ลา้นบาท 
โดยมีก าหนดรับช าระในเดือน พฤษภาคม และกันยายน 2562 จ านวนเงิน 300 ล้านบาท และ 306.5 ล้านบาท 
ตามล าดบั ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญา บริษทัจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมโรงงานก่อนการส่งมอบในเดือน
กนัยายน 2562 ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 66.73 ลา้นบาท และ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์จ านวน 1.04 ลา้นบาท เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 
 

8 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
  วันที่ 31 มีนำคม 

งบกำรเงินรวม  
2562  2561 

 เพ่ิมข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า-

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ) 

 เพ่ิมข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า- 

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ) 

 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 478  -   1,914  (3,065) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 533  -   173,682                (36,039) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 24,419  (1,284)  79,896                   (3) 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ านกังาน 626  (67)  520  (7) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและ
ติดตั้ง 

 
12,080 

  
(16,215) 

  
7,648 

  
(197,771) 

รวม 38,136  (17,566)  263,660  (236,885) 
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
  วันที่ 31 มีนำคม 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2562  2561 

 เพ่ิมข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า-

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ) 

 เพ่ิมข้ึน (การซ้ือ
และการโอนเข้า- 

ราคาทุน) 

 ลดลง (การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบัญชีสุทธิ) 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร -  -   30  -  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 132  (978)      6,671  -  
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ านกังาน 52  (64)  58  -  
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและ
ติดตั้ง              25 

 
-  

 
-  

 
(7,230) 

รวม 209  (1,042)  6,759  (7,230) 
 

ข้อจ ากัดภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน 
 

  บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูส้องฉบบักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงสัญญาทั้งสองระบุการให้ค ามัน่ต่อธนาคาร
วา่ บริษทัจะไม่น าเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัไปก่อภาระผูกพนัใด  ๆกบับุคคลอ่ืน 

 

9 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ  2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3  -   -   14,725      4,075 
กิจการอ่ืนๆ   1,750,538  957,034  81,945  73,263 
รวม   1,750,538  957,034  96,670  77,338 
          

เจ้ำหนีอ่ื้น          
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    3  215  142  63  2,322 
กิจการอ่ืนๆ   354,631  159,182  175,747  23,297 
รวม   354,846  159,324  175,810  25,619 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น  2,105,384  1,116,358  272,480  102,957 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

38 

10 รำยได้และส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 
กลุ่มบริษทัน า TFRS 15 มาถือปฏิบติัโดยใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่น า TFRS 15 มาถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่ได้
ปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เน่ืองจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว ไม่มี
สาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั 

 
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 าหนดส่วนงานท่ีรายงานในงวด 2562 หรือ 2561 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงินของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงิน
ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้ง
กบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 
การจ าแนกรายได้ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั ประเภทของผลิตภณัฑ ์และบริการหลกั และ
จงัหวะในการรับรู้รายได ้



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตดัรำยกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดอืน ทีใ่ช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลติและประกอบ  ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  ระหว่ำงกนั  รวม 
   ส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  256  2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 315,827  376,811  881,856  892,365  831,991  967,277  1,439  4,229   -   -   2,031,113  2,240,682 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 201  140  10,574  274  72,863  122,656  8,596  1,407  (92,234)  (124,477)  -   -  
รวมรำยได้ 316,028  376,951  892,430  892,639  904,854  1,089,933  10,035  5,636  (92,234)  (124,477)  2,031,113  2,240,682 

                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 41,277  48,429  46,177  37,594  94,223  119,420  6,616  (7,687)  -   -   188,293  197,756 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ตน้ทุนทางการเงิน                     (4,717)  (8,423) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม                

 
    (4,085)  (5,383) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (12,890)  (8,885) 
ก ำไรส ำหรับงวด                      166,601  175,065 

                        
ส่วนงำนภูมศิำสตร์หลกั                        
ไทย 305,284  363,674  572,300  748,471  824,119  946,346  1,439  4,229  -   -   1,703,142  2,062,720 
ต่างประเทศ 10,543  13,137  309,556  143,894  7,872  20,931  -   -   -   -   327,971  177,962 
รวม 315,827  376,811  881,856  892,365  831,991  967,277  1,439  4,229  -   -   2,031,113  2,240,682 

                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 315,827  376,811  881,856  892,365  831,991  967,277  1,439  4,229  -   -   2,031,113  2,240,682 
 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภำษเีงนิได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง
รวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 คือ                   
ร้อยละ 7  และ ร้อยละ 8 ตามล าดบั (อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2561 ของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท: ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 2 ตามล าดับ) อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงแตกต่างจากอตัราภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีสาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 
2561 ในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรม
ดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้และความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
 

12 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการค านวณ
ดงัน้ี  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 165,229  174,586  63,108  252,075 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้                                                287,777  287,777  287,777  287,777 
        
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 0.57  0.61  0.22  0.88 

 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงนิปันผล 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุน้ เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)     

เงิน ปันผลประกาศจ่ายจากก าไร  
6 เดือนหลงัของปี 2561 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 
2562 143,889 

 
 
 0.50 26 เมษายน 2562 

      
เงิน ปันผลประกาศจ่ายจากก าไร  

6 เดือนหลงัของปี 2560 
ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 
2561 143,889 

 
 
 0.50 30 เมษายน 2561 

 

14 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

กำรก ำหนดมลูค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมลูค่ำด้วยมลูค่ำยติุธรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น  กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาว มีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบัญชีเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม
ดงักล่าวใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 

15 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 (พันบาท) 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10,363  15,255  -  2,886 
รวม       10,363  15,255  -  2,886 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 (พันบาท) 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้

สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 54,371  57,521  16,571  18,221 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 72,165  66,189  46,485  46,485 
หลงัจากหา้ปี 40,675  43,580  40,675  43,580 
รวม 167,211  167,290  103,731  108,286 

        

ภำระผกูพนัอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงิน 
   ใหก้บัเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
399,945 

  
77,200 

  
- 

  
- 

หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดิน  
   การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 

 
30,081 

  
31,033 

  
18,443 

  
19,395 

รวม 430,026  108,233  18,443  19,395 

 
16 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 400 ว ัน  กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์ เม่ือเกษียณแก่พนักงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสท่ีสอง ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าใหก้ลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีต
เพ่ิมข้ึนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
16.02 ลา้นบาท และ 3.48 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั ได้เพ่ิมทุน         
จดทะเบียนจ านวน 440,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุน
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 44 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 74.34 เป็นร้อยละ 77.50 
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17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก)   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
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(ข)   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผู ้เช่า (Single lessee 
accounting model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการ
ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจาก
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน
หรือสญัญาเช่าด าเนินงาน   
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

 
18 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงรวมอยู่ใน      
งบการเงินระหว่างกาลปี 2562 เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2562 
 
 2561 
 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภท 

ใหม่ 
 จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภท

ใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ      
   ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด      
   วันที่ 31 มีนำคม 2561      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (80,253)  (6,109)  (86,362) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (13,493)  6,109  (7,384) 
   -   
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 2561 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดัประเภท 

ใหม่ 
 จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภท

ใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ      
   ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด      
   วันที่ 31 มีนำคม 2561      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8,759)  (117)  (8,876) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (647)  117  (530) 
   -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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