
    

 
 
 
 
 
 

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบใน
การจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ 
สอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(วิไลวรรณ ผลประเสริฐ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8420 
 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
1 พฤศจิกายน 2562 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 938,955 879,623 210,354 97,165 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 4 797,706 881,703 62,537 117,606 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 27,433 51,700 809,966 698,734 

สินคา้คงเหลือ 396,732 261,971 9,111 7,763 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 131,952 92,203 1,067 11,110              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,292,778 2,167,200 1,093,035 932,378 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 13,136 36,100 27,300 51,450 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 1,427,007 1,420,309 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16,500 16,500 16,500 16,500 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 218,513 232,133 - 68,658

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,441,614 2,259,133 196,467 219,214 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 54,743 59,150 11,737 12,047 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,084 26,207 34,653 8,238 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,733 24,285 8,502 20,503 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,811,323 2,653,508 1,722,166 1,816,919 

รวมสินทรัพย์ 5,104,101 4,820,708 2,815,201 2,749,297 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 123,000 - 123,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 9 1,220,489         1,116,358 129,138            102,957 

รายไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภายในหน่ึงปี 13,579              12,722 - -

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 157,379            24,491 878                   1,357 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 62,894              241,032 3,675                114,780 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 103,955            11,832 100,562            3,480 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,736              23,555 1,812                2,427 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,569,032 1,552,990 236,065 348,001 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 48,683 50,320 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 41,277 184,010 - 72,345 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,669 4,000 - -

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 10 79,935 65,260 15,039 15,046 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,367 4,190 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 175,931 307,780 15,039 87,391 

รวมหนีสิ้น 1,744,963 1,860,770 251,104 435,392

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,604,126 1,211,767 1,032,584 782,392 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,181,197 2,788,963 2,564,097 2,313,905 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 177,941 170,975 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,359,138 2,959,938 2,564,097 2,313,905 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,104,101 4,820,708 2,815,201 2,749,297 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การดําเนินงานต่อเน่ือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11 1,247,517      1,369,256      91,288           164,829         
ตน้ทุนขายและบริการ (1,145,464)    (1,174,566)    (81,352)         (148,728)       
กําไรขั้นต้น 102,053         194,690         9,936             16,101           

รายไดด้อกเบ้ียรับ 845                923                8,942             8,489             

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 7 500,086         - 500,086         -

รายไดอ่ื้น 17,459           30,102           536                16,918           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 3 - - 75,000           115,000         
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (26,171)         (24,009)         (2,974)           (4,096)           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (63,900)         (85,885)         (6,810)           (10,064)         
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,428)           (8,259)           (2,022)           (7,772)           
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 3 (5,292)           (7,336)           (368)               (527)               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - (82,302)         (320)               
ตน้ทุนทางการเงิน (2,092)           (7,353)           (667)               (4,668)           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,060)           (5,227)           - -
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 517,500         87,646           499,357         129,061         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (77,704)         (10,472)         (75,128)         (3,278)           
กําไรสําหรับงวด 439,796         77,174           424,229         125,783         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - - - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 439,796         77,174           424,229         125,783         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 439,304         75,734           424,229         125,783         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                  492               1,440 - -
กําไรสําหรับงวด 439,796         77,174           424,229         125,783         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 439,304         75,734           424,229         125,783         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 492                1,440             - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 439,796         77,174           424,229         125,783         

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.53               0.26               1.47               0.44               

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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การดําเนินงานต่อเน่ือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 11 5,224,688      5,210,940      338,830         583,001         
ตน้ทุนขายและบริการ (4,661,046)    (4,494,334)    (300,840)       (499,778)       
กําไรขั้นต้น 563,642         716,606         37,990           83,223           

รายไดด้อกเบ้ียรับ 3,859             2,989             23,371           26,127           

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 7 500,086         - 500,086         -

รายไดอ่ื้น 71,716           86,239           23,394           53,635           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 3, 6 - - 179,000         364,980         
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (89,332)         (72,554)         (9,555)           (15,902)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (220,862)       (252,115)       (26,664)         (34,458)         
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (18,252)         (28,303)         (16,995)         (27,005)         
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 3 (16,590)         (22,076)         (2,328)           (1,587)           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - (82,302)         (320)               
กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 2,309             - (8,107)           -
ตน้ทุนทางการเงิน (10,135)         (24,473)         (3,874)           (16,550)         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (9,230)           (13,979)         - -
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 777,211         392,334         614,016         432,143         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (90,234)         (31,219)         (76,047)         (13,303)         
กําไรสําหรับงวด 686,977         361,115         537,969         418,840         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี - - - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 686,977         361,115         537,969         418,840         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
8



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

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 684,089         358,198                  537,969          418,840 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,888             2,917             - -
กําไรสําหรับงวด 686,977         361,115         537,969         418,840         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 684,089         358,198                  537,969          418,840 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,888             2,917              -  - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 686,977         361,115         537,969         418,840         

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.38               1.24               1.87               1.46               

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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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

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

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

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (287,777)                   (287,777)                  (7,020)                      (294,797)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร - - - 358,198                    358,198                   2,917                       361,115                       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 358,198                    358,198                   2,917                       361,115                       

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 287,777                1,213,596                73,823                1,146,783                 2,721,979                177,911                    2,899,890                     

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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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

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 287,777                1,213,596                75,823                1,211,767                 2,788,963                170,975                    2,959,938                     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 14 - - - (287,777)                   (287,777)                  -                           (287,777)                      

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (287,777)                   (287,777)                  -                           (287,777)                      

    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
         ซึ่งอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 6 - - - (4,078)                    (4,078)                      4,078                       -                               

    รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - - (4,078)                    (4,078)                      4,078                       -                               

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (291,855)                   (291,855)                  4,078                       (287,777)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร - - - 684,089                    684,089                   2,888                       686,977                       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 684,089                    684,089                   2,888                       686,977                       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย - - (125)                    125                           - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 287,777                1,213,596                75,698                1,604,126                 3,181,197                177,941                    3,359,138                     

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 287,777              1,213,596            30,140                556,968              2,088,481             

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (287,777)             (287,777)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 418,840              418,840              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 418,840              418,840              

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (287,777)             (287,777)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 537,969              537,969              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 537,969              537,969              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 287,777              1,213,596            30,140                1,032,584            2,564,097            

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 686,977           361,115           537,969           418,840           
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 90,234             31,219             76,047             13,303             
ตน้ทุนทางการเงิน 10,135             24,473             3,874               16,550             
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 211,722           217,065           24,668             31,050             
ค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,267               7,325               1,931               5,938               
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,014               6,169               877                  299                  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 82,302             320                  
(กลบัรายการ) ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,675             4,484               (7)                    843                  
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 165                  (195)                 - -
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 9,230               13,979             - -
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,309)              - 8,107               -
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1,795               3,541               - 3,657               
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 6,866               1,261               (80)                   (92)                   
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 285                  2,191               22                    2,334               
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 555                  - 555                  
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (500,086)          - (500,086)          -
ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7,831               7,251               7,831               4,167               
เงินปันผลรับ - - (179,000)          (364,980)          
ดอกเบ้ียรับ (3,859)              (2,989)              (23,371)            (26,127)            

543,942           677,444           41,084             106,657           

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 81,215             116,006           52,368             (18,950)            
สินคา้คงเหลือ (141,627)          67,323             (1,268)              12,306             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (39,749)            9,404               10,043             6,702               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,552             6,218               12,001             7,606               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 66,417             (43,979)            (12,274)            23,101             
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (2,605)              - (2,605)              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,406)              (3,723)              (615)                 2,505               
รายไดร้อตดับญัชี (780)                 (11,258)            - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 177                  168                  - -
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 517,741           814,998           101,339           137,322           
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (27,319)            (31,247)            (5,380)              (12,734)            
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 490,422           783,751           95,959             124,588           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
14



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (89,000)            (300,000)          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16,043             - 16,043             -
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 115                  3,189               8                      37,682             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (261,382)          (110,302)          (11,303)            (19,093)            
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 382                  - 382                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (65,580)            (34,293)            - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,607)              (21,336)            (567)                 (4,830)              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 606,500           - 606,500           -
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,267             - 268,767           516,400           
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (39,373)            (379,999)          (285,445)          
เงินปันผลรับ - - 179,000           364,980           
ดอกเบ้ียรับ 3,887               3,038               26,072             26,440             
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 321,243           (198,695)          615,521           336,516           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 297,000           748,000           297,000           688,000           
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (740,871)          (820,694)          (603,450)          (649,730)          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 66,000             
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (191,500)          
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (287,777)          (294,797)          (287,777)          (287,777)          
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (10,413)            - - -

ดอกเบ้ียจ่าย (10,272)            (23,658)            (4,064)              (16,658)            
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (752,333)          (391,149)          (598,291)          (391,665)          
 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 59,332             193,907           113,189           69,439             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 879,623           505,386           97,165             46,540             
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่30 กันยายน 938,955           699,293           210,354           115,979           

รายการทีม่ใิช่เงินสด

หน้ีสินจากการสร้างอาคารและซ้ืออุปกรณ์ 148,083           36,725             516                  4,527               
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 35,120             - -
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 7,521               - 7,230               

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9,206               - - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 38,645             - 38,645             -

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
15



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงินระหว่างกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 

5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
7 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์
9 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 
10 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
12 ภาษีเงินได ้
13 ก าไรต่อหุ้น 
14 เงินปันผล 
15 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
16 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั 
17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไม่ไดใ้ช ้
18 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
 

 
 

 
 
 

 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดร้ับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป  
 

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนส าหรับเคร่ืองท าความเย็น 
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ ผลิตและประกอบเคร่ืองท าความเยน็และ
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยู่อาศยั ผลิตฮีตปัมพส์ าหรับเคร่ืองท าน ้ าร้อน และผลิตชุดท่อทองแดงหุ้มฉนวนท่ีใช้ใน
การติดตั้งเคร่ืองท าความเยน็และฉนวนหุ้มท่อ 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปี และจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ  (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เกี่ยวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561           
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  
ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี    
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชวิ้จารณญาณเพ่ิมเติม
ในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับ



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทั ถือปฏิบติัเป็นครั้ งแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ด้วยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18  
กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินคา้ท่ี มี
นัยส าคัญไปให้กับผู ้ซ้ือแล้ว และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี
ความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 17 
 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 6  
 
รายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี   
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
   วันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  824  19,697 
ซ้ือสินคา้ -  -  4,020  18,334 
รับบริการ -  -  622  1,800 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  -  36,565 
ดอกเบ้ียรับ -  -  8,610  8,069 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  266 
เงินปันผลรับ -  -  75,000  115,000 
        
บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ 3,260  1,362  -  - 
การให้บริการ 5,942  2,660  -  - 
รับบริการ 130  231  -  - 
รายไดค้่าเชา่ 1,650  2,130  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 332  419  332  419 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,200  7,169  322    428 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 92  167  46  99 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 5,292  7,336  368  527 

 
  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
   วันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  7,090  24,021 
ซ้ือสินคา้ -  -  27,840  46,996 
รับบริการ -  -  1,822  1,805 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  -  61,820 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  170  5,016 
ดอกเบ้ียรับ -  -  21,751  25,154 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  -  2,425 
เงินปันผลรับ -  -  179,000  364,980 
        
บริษัทร่วม         
ขายสินคา้ 5,364  4,624  -  - 
ซ้ือสินคา้ -  28  -  - 
การให้บริการ 12,395  4,876  -  - 
รับบริการ 733  722  -  - 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 30  -  -  - 
รายไดค้่าเช่า 5,270  6,190  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 1,397  717  1,397  717 
        
กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,544  21,576  981  1,291 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (954)  500  1,347  296 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 16,590  22,076  2,328  1,587 

 
 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย -  -  623  578 

บริษทัร่วม 2,884  1,165  -  - 

 2,884  1,165  623  578 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 2,884  1,165  623  578 

 
ลูกหนี้อ่ืน - บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  6,148  41,922 
บริษทัร่วม 4,819  2,666  -  - 
กรรมการ -  85  -  85 
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 85(*)  -  85(*)  - 
 4,904  2,751  6,233  42,007 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ          (85)           (85)  (85)         (85) 
สุทธิ 4,819  2,666  6,148  41,922 

 
  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกันส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี  

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคล 
หรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

อัตรำดอกเบี้ย 

 

งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม   

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม       

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 

 2561   2562  2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม 4.80  4.80  51,700  -  (24,267)  27,433 
กรรมการ 4.80  -  3,571  -  (3,571)  - 
บุคคลหรือกิจการอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งกนั -  4.80  -  3,571  -  3,571(*) 
รวม     55,271      31,004 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     (3,571)      (3,571) 
สุทธิ     51,700      27,433 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคล 
หรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

อัตรำดอกเบี้ย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม   

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน  

ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม       

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 

 2561   2562  2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 4.80  4.80  666,639  379,999  (244,500)  802,138 
บริษทัร่วม 4.80  4.80  51,700  -  (24,267)    27,433 
กรรมการ 4.80  -  3,571  -  (3,571)  - 
บุคคลหรือกิจการอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งกนั -  4.80  -  3,571  -  3,571(*) 
รวม     721,910      833,142 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     (23,176)      (23,176) 
สุทธิ     698,734      809,966 

ร 

 

 

(*) กรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 แต่ยงัเป็น 
ผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าว  

519,  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย -  -  2,290  4,075 
รวม -  -  2,290  4,075 

 
 

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  182  2,322 
บริษทัร่วม 74  142  4  - 
รวม 74  142  186  2,322 

 
  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
   30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

ลูกหนี้กำรค้ำ          
กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    3  2,884  1,165  623  578 
กิจการอื่นๆ   784,038  866,054  55,603  72,336 
รวม   786,922  867,219  56,226  72,914 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   -  -  -  -  
สุทธิ   786,922  867,219  56,226  72,914 
          
ลูกหนี้อื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    3  4,904  2,751  6,233  42,007 
กิจการอื่นๆ   7,760  11,818  163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2,770 
รวม          12,664                                                                                                                                                                                                                                                                  14,569  6,396         44,777 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ          (1,880)  (85)  (85)            (85) 
สุทธิ   10,784  14,484  6,311  44,692 
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น   797,706  881,703  62,537  117,606 

         
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ        
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  898  64  -  64 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  1,795  (31)  -  85 

 
  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ * 740,097  867,070  56,226  72,914 
เกินก าหนดช าระ: **        
   น้อยกว่า 3 เดือน 46,539  123  -  -  
   3 - 6 เดือน 286  26  -  -  
รวม 786,922  867,219  56,226  72,914 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -   -  -  
สุทธิ 786,922  867,219  56,226  72,914 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 150 วนั 
*  ยงัไม่ครบก าหนดช าระ หมายถึง ยงัไม่เกินกว่าวนันดัรับเชค็ท่ีบริษทัและลูกคา้ตกลงกนั 
** เกินก าหนดช าระ หมายถึง เกินกว่าวนันดัรับเชค็ท่ีบริษทัและลกูคา้ตกลงกนั 

  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 

บริษทัร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

  งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย  

 
การดอ้ยค่า  

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย-สุทธิ
จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 
  30

กนัยายน 
 31 
ธันวาคม 

 30
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30
กนัยายน 

 30
กนัยายน 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                             
บริษทั เอส เอ็น ซี                             
   แอตแลนติก วอเตอร์ ผลิตและขายเคร่ือง                            
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ  ากดั ท าน ้าร้อนไฟฟ้า 26.00  49.00    105,000    105,000  27,300  51,450  13,136  36,100  -  -  13,136  36,100  -  - 
รวม          27,300  51,450  13,136  36,100  -  -  13,136  36,100  -  - 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแล้ว  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิ 
จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                        
บริษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก                         
  วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 26.00  49.00  105,000  105,000  27,300  51,450  -  -  27,300  51,450  -  - 
รวม         27,300  51,450  -  -  27,300  51,450  -  - 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

การจ าหน่าย 
 

ในเดือน พฤษภาคม 2562 บริษทัไดข้ายหุ้นในบริษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ออกไปร้อยละ 23 จากส่วนไดเ้สียทั้งหมดร้อยละ 49 
ของทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 16.04 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั ยงัคงเป็นบริษทัร่วมของกลุ่ม
บริษทั กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ก าไรจากการขายจ านวน  2.31 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายจ านวน 8.11 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  ตามล าดบั



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับ
งวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30  
กนัยายน 

 31  
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
บริษัทย่อยทำงตรง   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เอส เอ็น 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 เอ็น ซี แซนเทค จ ากดั อยู่ระหว่างด าเนินการช าระบญัชี  80.00  80.00  20,000  20,000  16,000  16,000  (16,000)  (16,000)  -  -  -  - 
บริษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง             
ซัพพลาย 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  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  74,000  240,000 
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  
   ไพพ์ จ  ากดั 

หยุดการด าเนินงาน 
 -  99.99  -  320  -  320  -  (320)  -  -  -  - 

  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับ
งวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30  
กนัยายน 

 31  
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30  
กนัยายน 

 31  
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                          
บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี  
   แอนโทโลจี จ  ากดั 

ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศส าหรับ 
ท่ีอยู่อาศยัและรถยนต์   99.99  99.99  700,000  700,000  700,000  700,000  -  -  700,000  700,000  -  - 

บริษทั เอส เอ็น 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 

 
- 

  
19,980 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี  
   อินซูเลชัน่ จ  ากดั 

หยุดการด าเนินงาน   
70.00 

  
70.00 

  
50,000 

  
50,000 

  
35,000 

  
35,000 

  
  (35,000) 

  
(35,000) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชัน่  
   จ  ากดั 

ผลิตแม่พิมพท่ี์ใชใ้นการผลิตอุปกรณ์   
97.00 

  
94.55 

  
100,000 

  
55,000 

  
97,000 

  
52,000 

  
  (74,035) 

  
(52,000) 

  
22,965 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชัน่  
   จ  ากดั 

ผลิตและแปรรูปแผ่นโลหะเป็นช้ินส่วน
ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและยานยนต์ 

  
77.50 

  
74.37 

  
360,000 

  
316,000 

  
279,000 

  
235,000 

  
  (60,267) 

  
- 

  
218,733 

     
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           1,612,309  1,523,629  (185,302)  (103,320)  1,427,007  1,420,309  179,000  364,980 

                          
  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

 

ลกัษณะธุรกิจ 
  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิจาก

การดอ้ยค่า  

เงินปันผลส าหรับ
งวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธันวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

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

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทำงอ้อม                          
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท า

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

 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองท า

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

บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าชีวมวลขยะ  55.00  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 เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การซื้อเงินลงทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 10  มิถุนายน 2562 บริษทั เมอิโซะ  เอสเอ็นซี พริซิชั่น จ ากัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 450,000 หุ้น ซ่ึงมี
มูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท ท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 94.55 เป็นร้อยละ 97  
 
เม่ือวนัท่ี 2  เมษายน 2562 บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชัน่ จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 440,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ี
ตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 44 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วน
การถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 74.37 เป็นร้อยละ 77.50  

 
เม่ือวนัท่ี 22  มกราคม 2561 บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 3,000,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั้ งท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ขายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเมชัน่ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยให้แก่บริษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ 
จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 218.73 ล้านบาท และขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เมอิโซะ 
เอสเอ็นซี พริซิชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยให้แก่บริษทั เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่ง
หน่ึงเป็นจ านวนเงิน 22.96 ล้านบาท เป็นผลให้บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 จ านวน 60.27 ล้านบาท และ 22.03 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เทคโน ไพพ ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย และหยุดด าเนินกิจการ บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกจิการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 เป็นจ านวน 0.32 ลา้นบาท 

  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทย่อยเลิกกิจการ 
 

ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโน ไพพ์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เม่ือวันท่ี 
7 ธันวาคม 2561 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโน ไพพ์ จ ากัด เลิกกิจการ 
บริษทัย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2561 และการช าระบญัชีไดเ้สร็จส้ิน
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562  
 

7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  327,508  255,230  152,196  153,724 
เพ่ิมข้ึน 65,580  34,293  -  - 
โอนจาก (ไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (13,210)           39,513  -  - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท      
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (152,196) 

 
- 

 
(152,196) 

 
- 

จ าหน่าย -    (1,528)  -           (1,528) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  227,682  327,508  -  152,196 
        

ค่ำเส่ือมรำคำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  95,375  81,622  83,538  76,217 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 3,267  7,325  1,931  5,938 
โอนจาก (ไป) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (4,004)              4,393  -  - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท   
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

 
(85,469) 

  
- 

  
(85,469) 

  
- 

จ าหน่าย -               (591)  -  (591) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 9,169  92,749  -  81,564 
        

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 232,133  173,608  68,658  77,507 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 218,513  234,759  -  70,632 
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ท่ีดินและโรงงานให้เช่าแก่บริษทัร่วม มีราคาประเมินรวม 61.60-ลา้นบาท ประกอบดว้ยราคาประเมินโรงงานจ านวน 
54.95 ลา้นบาท และราคาประเมินท่ีดินจ านวน 6.65 ลา้นบาท ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2561 
โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ต้นทุนทดแทนส าหรับโรงงานและวิธีพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าตลาดส าหรับ
ท่ีดิน 
  
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ ท่ีดินท่ียงัไม่ระบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต มีราคาประเมิน
รวมจ านวน 214.87 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2562 และ 2561 โดยวิธีพิจารณา
เปรียบเทียบมูลค่าตลาด  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัครั้ งท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ขาย
อาคาร และโรงงานแห่งหน่ึงให้กบับริษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั และเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษทั
ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงตามสัญญาการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารและสิทธิการเช่าท่ีดิน เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 606.5 ล้าน
บาท โดยมีก าหนดรับช าระในเดือน พฤษภาคม และกันยายน 2562 จ านวนเงิน 300 ล้านบาท และ 306.5 ล้านบาท 
ตามล าดบั ภายใตเ้งื่อนไขสัญญา บริษทัจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมโรงงานก่อนการส่งมอบในเดือน
กันยายน 2562 ดังนั้นบริษทัจึงจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 66.73 ล้านบาท และ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์จ านวน 1.04 ลา้นบาท เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายตั้งแต่วนัท่ี
ดังกล่าว ต่อมาบริษทัได้โอนการควบคุมในอาคารและสิทธิการเช่าขา้งต้นให้แก่ บริษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรูก้ าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถอืไว้
เพ่ือขายสุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเกี่ยวขอ้งในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นจ านวน 500.09 ลา้นบาท 
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8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน (การซือ้

และการโอน
เข้า-ราคาทุน) 

 ลดลง (การ
จ าหน่าย 

และการโอนออก-
ราคาตามบัญชี

สุทธิ) 

 เพ่ิมข้ึน (การซือ้
และการโอน

เข้า- 
ราคาทุน) 

 ลดลง (การ
จ าหน่าย 

และการโอนออก-
ราคาตามบัญชี

สุทธิ) 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10,911  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 71,917  (7,355)  35  (7,355) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 58,457  (1,758)  8,182  (1,421) 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ านกังาน 5,709  (98)  2,300  (65) 
ยานพาหนะ 624  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและ    
   ติดตั้ง 

 
263,038 

  
(17,820) 

  
307 

 
(62) 

รวม 410,656  (27,031)  10,824  (8,903) 
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9 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
 

   งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
   30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ          
กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    3  -  -   2,290      4,075 
กิจการอื่นๆ   972,691  957,034  60,385  73,263 
รวม   972,691  957,034  62,675  77,338 
          

เจ้ำหนี้อื่น          
กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    3  74  142  186  2,322 
กิจการอื่นๆ   247,724  159,182  66,277  23,297 
รวม   247,798  159,324  66,463  25,619 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  1,220,489  1,116,358  129,138  102,957 

 
10 ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรบัปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถกู
เลิกจ้างเพ่ิมเติม หากลูกจ้างท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา
สุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เ ม่ือเกษียณแก่พนักงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสท่ีสอง ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และต้นทุนบริการในอดีต
เพ่ิมข้ึนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 16.02 ลา้นบาท 
และ 3.48 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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11 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากสัญญาท่ีท 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 เน่ืองจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว ไม่มี
สาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน  ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุม่
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 
• ส่วนงาน 1 ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ 
• ส่วนงาน 2 ผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
• ส่วนงาน 3 ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 
การด าเนินงานอืน่ ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพ่ือก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในงวด 2562 หรือ 2561 

 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงินของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษเีงินไดแ้ละตน้ทุนทางการเงนิ
ในการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้อง
กบักิจการอื่นท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 
การจ าแนกรายได้ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั ประเภทของผลิตภณัฑ์ และบริการหลกั และ
จงัหวะในการรับรู้รายได ้
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ร 

 งบกำรเงินรวม 
    ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดือน ท่ีใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอื่นๆ  ระหว่ำงกัน  รวม 
   ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 255,804  321,954  345,112  367,034  645,039  679,608  1,562  660  -   -   1,247,517  1,369,256 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 871  247  1,857  2,806  36,826  57,115  1,242  5,456  (40,796)  (65,624)  -   -  
รวมรำยได้ 256,675  322,201  346,969  369,840  681,865  736,723  2,804  6,116  (40,796)  (65,624)  1,247,517  1,369,256 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 16,778  38,329  (23,974)  6,310  37,051  50,714  (7,289)  4,873  -  -   22,566  100,226 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย                     500,086  - 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (2,092)  (7,353) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                     (3,060)  (5,227) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้                     (77,704)  (10,472) 
ก ำไรส ำหรับงวด                      439,796  77,174 
                        

กำรจ ำแนกรำยได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 231,873  309,460  109,721  210,200  645,119  647,916  1,562  660  -   -   988,275  1,168,236 
ต่างประเทศ 23,931  12,494  235,391  156,834  (80)        31,692  -  -  -   -   259,242  201,020 
รวมรำยได้ 255,804  321,954  345,112  367,034  645,039  679,608  1,562  660  -   -   1,247,517  1,369,256 
                        

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 255,804  321,954  345,112   367,034  645,039  679,608  1,562  660  -   -   1,247,517  1,369,256 
  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบกำรเงินรวม 
    ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ท่ีใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอื่นๆ  ระหว่ำงกัน  รวม 
   ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 848,645  1,021,120  2,050,505                                                                                                                                                1,712,744  2,322,200  2,470,920  3,338  6,156  -   -   5,224,688  5,210,940 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,235  399  14,103  4,067  153,052  232,803  10,962  7,471  (179,352)  (244,740)  -   -  
รวมรำยได้ 849,880  1,021,519  2,064,608  1,716,811  2,475,252  2,703,723  14,300  13,627  (179,352)  (244,740)  5,224,688  5,210,940 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 80,217  122,579  44,465  51,003  179,821  258,101  (8,013)    (897)  -   -   296,490  430,786 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย                     500,086  - 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (10,135)  (24,473) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                     (9,230)  (13,979) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้                     (90,234)  (31,219) 
ก ำไรส ำหรับงวด                      686,977  361,115 
                        
กำรจ ำแนกรำยได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 798,067  978,712  876,874  1,225,854  2,321,628  2,438,369  3,338  6,156  -   -   3,999,907  4,649,091 
ต่างประเทศ 50,578  42,408  1,173,631  486,890  572  32,551  -   -  -   -   1,224,781  561,849 
รวมรำยได้ 848,645  1,021,120  2,050,505                                                                                                                                                1,712,744  2,322,200  2,470,920  3,338  6,156  -   -   5,224,688  5,210,940 
                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 848,645  1,021,120  2,050,505                                                                                                                                                1,712,744  2,322,200  2,470,920  3,338  6,156  -   -   5,224,688  5,210,940 

 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดือน ท่ีใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอื่นๆ  ระหว่ำงกัน  รวม 
   ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,073  14,082  -  -  83,215  150,176  -  571  -  -  91,288  164,829 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 277  183  -  -  2,386  5,791  4,577  13,075  -  -  7,240  19,049 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                                                                                                                              
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย                     500,086  - 
รายไดเ้งินปันผล                      75,000  115,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน                        
   บริษัทย่อย                     (82,302)  (320) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (667)  (4,668) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้                     (75,128)  (3,278) 
ก ำไรส ำหรับงวด                      424,229  125,783 
                        
กำรจ ำแนกรำยได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 8,073  14,082  -  -  83,215  150,176  -  571  -  -  91,288  164,829 
                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 8,073  14,082  -  -  83,215  150,176  -  571  -  -  91,288  164,829 
                        

 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ท่ีใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอื่นๆ  ระหว่ำงกัน  รวม 
   ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 26,381  39,842  -  -  311,716  540,706  733  2,453  -  -  338,830  583,001 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 1,065  274  -  -  7,835  44,142  12,206  39,617  -  -  21,106  84,033 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย                     500,086  - 
รายไดเ้งินปันผล                     179,000  364,980 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน                        
   บริษัทย่อย                     (82,302)  (320) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (3,874)  (16,550) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้                     (76,047)  (13,303) 
ก ำไรส ำหรับงวด                      537,969  418,840 
                        
กำรจ ำแนกรำยได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 26,381  39,842  -  -  311,716  540,706  733  2,453  -   -   338,830  583,001 
                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 26,381  39,842  -  -  311,716  540,706  733  2,453  -   -   338,830  583,001 
                        

ร 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ข้ึนอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอตัราภาษีเงินได้ประจ าปีถวัเฉลี่ย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก้่อนภาษขีองงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงนิไดท่ี้แทจ้ริง
รวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 คือ  
ร้อยละ 12 และร้อยละ 12 ตามล าดบั (อัตราภาษเีงินได้ท่ีแท้จริงส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท: ร้อยละ 8 และร้อยละ 3 ตามล าดับ) อตัราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงแตกต่างจากอตัราภาษีเงินได ้
นิติบุคคลมีสาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 
2561 ในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและรายได้จากเงินปันผล โดย
ก าไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไดร้ับการยกเวน้ภาษีเงินได้ และความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ทางบญัชีกับรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 
2561 
 

13 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรบังวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดง
การค านวณดงัน้ี  

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษทั 
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 439,304  75,734  424,229      125,783 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้                                                287,777  287,777  287,777  287,777 
        
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 1.53  0.26  1.47  0.44 

 
  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษทั 
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 684,089  358,198  537,969      418,840 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้                                                287,777  287,777  287,777  287,777 
        
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 2.38  1.24  1.87  1.46 

 
14 เงินปันผล         

 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายให้ผูถ้ือหุ้น มีดงัน้ี 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัที่จ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุ้น เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน)     

เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย
จากก าไร 6 เดือนแรกของปี 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัที่ 5 สิงหาคม 2562 143,889 

 
 0.50 30 สิงหาคม 2562 

      
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2561 

ที่ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 
2562 143,889 

 
 
 0.50 26 เมษายน 2562 

      
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย
จากก าไร 6 เดือนแรกของปี 2561 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 2561 143,889 

 
 0.50 31 สิงหาคม 2561 

      
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2560 

ที่ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 
2561 143,889 

 
 
 0.50 30 เมษายน 2561 

 
  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  เงินปันผล  เงินปันผล วนัที่จ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุ้น เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จ ำกัด     

เงินปันผลประจ าปีประกาศจ่ายจาก
ก าไร ของปี 2560 

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้น 
ประจ าปี เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 
2561 27,000 

 
 
 60.00 25 เมษายน 2561 

 

15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  
 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อย่างเดียวกนั 

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวม 
 
กำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น  กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชีเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืม
ดงักล่าวใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้    
อาคารและส่ิงปลูกสรา้งอื่น 104,427  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ 120,710  909 
รวม 225,137  909 
    

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 30,725  1,650 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 14,880  - 
รวม 45,605  1,650 
    

ภำระผูกพันอ่ืนๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงิน 
   ให้กบัเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 146,021  - 
หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดิน  
   การใชไ้ฟฟ้าและอื่นๆ 17,629  5,748 
รวม 163,650  5,748 

 

17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นครั้ งแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงนิน้ีให้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบันิยามสินทรพัยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคับใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถงึผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวขา้งตน้   

  



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่    
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2562 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการน าเสนองบการเงิน
ระหว่างกาลปี 2562  
 
 2561 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน            
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561            
เงินลงทุนระยะยาวอืน่    -    16,500  16,500  -      16,500  16,500 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 40,785  (16,500)  24,285  37,003    (16,500)  20,503 
   -      -   
 

  การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทัมากกวา่ 
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