
    

 
 
 
 
 
 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ                
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของ
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(วิไลวรรณ ผลประเสริฐ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8420 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
13 พฤษภาคม 2563 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,612,848 836,768 366,167 84,765 

ลูกหนีการคา้ 4, 17 1,597,795 850,014 61,776 59,703 

ลูกหนีอืน 4 57,211 39,262 5,420 14,866 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บุคคลอืน 5 63,000 - - -

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่

   บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 27,433 27,433 1,650,866 1,345,166 

สินคา้คงเหลือ 6 1,073,234 546,918 15,361 9,377 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 160,594 134,278 534 268                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,592,115 2,434,673 2,100,124 1,514,145 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 17 27,683 26,500 27,683 26,500 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 - 4,218 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 1,194,388 1,185,309 

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 9 204,170 210,000 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,764,333 2,630,925 185,286 188,494 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3 319,151 - 52,349 -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 51,177 52,829 11,671 11,530 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,019 24,844 6,970 5,575 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 23,787 12,892 8,502 8,502 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,416,320 2,962,208 1,486,849 1,425,910 

รวมสินทรัพย์ 8,008,435 5,396,881 3,586,973 2,940,055 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 710,000           169,000           710,000 154,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4 2,553,373        1,290,696        211,100 90,284 

รายไดร้อตดับญัชีส่วนทีรับรู้ภายในหนึงปี 9,804               10,480             - -

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 269,759           221,300           1,174 743 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 126,300           45,067             - -

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 26,849             - 4,450 -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 83,887             84,127             77,344 80,758 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 234 - - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 13,607             13,284             2,471 2,655 

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 3,793,813 1,833,954 1,006,539 328,440 

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

รายไดร้อตดับญัชี 47,599 48,132 - -

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 377,927 32,302 - -

หนีสินตามสญัญาเช่า 294,063 - 48,158             -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 1,796 - -

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 80,585 78,511 11,293 11,020 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 4,489 4,426 - -

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 804,663 165,167 59,451 11,020 

รวมหนสิีน 4,598,476 1,999,121 1,065,990 339,460

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจาํนวน 287,777 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 287,777 287,777 287,777 287,777 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญจาํนวน 287,777 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 287,777 287,777 287,777 287,777 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,213,596 1,213,596 1,213,596 1,213,596 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,668,623 1,648,576 992,524 1,069,082 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (3,054) - (3,054) -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,242,640 3,225,647 2,520,983 2,600,595 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 167,319 172,113 - -

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 3,409,959 3,397,760 2,520,983 2,600,595 

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,008,435 5,396,881 3,586,973 2,940,055 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การดําเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 13 2,354,910     2,031,113     104,033        131,906        

ตน้ทุนขายและบริการ (2,106,445)    (1,755,577)    (87,778)         (114,890)       

กาํไรขันต้น 248,465        275,536        16,255          17,016          

รายไดด้อกเบียรับ 1,136            1,097            18,287          7,222            

รายไดอื้น 18,419          34,162          268               22,231          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 8 - - - 44,000          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (34,409)         (28,625)         (3,090)           (3,391)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (91,414)         (76,214)         (6,885)           (6,469)           

ค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (402)              (10,078)         - (9,629)           

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 4 (5,526)           (7,585)           (391)              (411)              

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 136,269        188,293        24,444          70,569          

ตน้ทุนทางการเงิน (7,080)           (4,717)           (3,456)           (1,982)           

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (4,218)           (4,085)           - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 124,971        179,491        20,988          68,587          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 83                 (12,890)         3,176            (5,479)           

กาํไรสําหรับงวด 125,054        166,601        24,164          63,108          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (430)              - (430)              -

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 86                 - 86                 -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (344)              - (344)              -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 124,710        166,601        23,820          63,108          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 121,578        165,229        24,164          63,108          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม              3,476              1,372 - -

125,054        166,601        24,164          63,108          

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 121,234        165,229        23,820          63,108          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,476            1,372            - -

124,710        166,601        23,820          63,108          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.42              0.57              0.08              0.22              

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 16 - - - (143,889)          (143,889)          - (143,889)            

   รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (143,889)          (143,889)          - (143,889)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

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

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - - - -

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

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย - - (125)                 125                  - - -

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

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยุติธรรมผ่านกาํไร ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอืน ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน 287,777             1,213,596          75,698            1,648,576        - 3,225,647        172,113             3,397,760          

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - (2,710)                              (2,710)             -                    (2,710)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 287,777             1,213,596          75,698            1,648,576        (2,710)                              3,222,937        172,113             3,395,050          

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 16 - - - (100,722)         - (100,722)         - (100,722)            

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (100,722)         - (100,722)         - (100,722)            

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึงอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง - - - (809)                - (809)                (8,270)               (9,079)               

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย - - - (809)                - (809)                (8,270)               (9,079)               

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (101,531)         - (101,531)         (8,270)               (109,801)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 121,578           - 121,578           3,476                125,054             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - (344)                                 (344)                - (344)                  

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 121,578           (344)                                 121,234           3,476                124,710             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 287,777             1,213,596          75,698            1,668,623        (3,054)                              3,242,640        167,319             3,409,959          

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 16 - - - (143,889)             (143,889)             

   รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (143,889)             (143,889)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 63,108                63,108                

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - -

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 63,108                63,108                

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด

ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ทุนเรือนหุน้ ยติุธรรมผา่นกาํไร

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ขาดทุนเบด็เสร็จอืน รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทรีายงานในงวดก่อน 287,777               1,213,596            30,140                 1,069,082            - 2,600,595            

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - (2,710)                       (2,710)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 287,777               1,213,596            30,140                 1,069,082            (2,710)                       2,597,885            
 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 16 - - - (100,722)             - (100,722)             

   รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (100,722)             - (100,722)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 24,164                 - 24,164                 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - (344)                          (344)                    

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 24,164                 (344)                          23,820                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 287,777               1,213,596            30,140                 992,524               (3,054)                       2,520,983            

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 125,054           166,601           24,164             63,108             

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ (83)                  12,890             (3,176)             5,479               

ตน้ทุนทางการเงิน 7,080               4,717               3,456               1,982               

ค่าเสือมราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 87,762             70,564             7,340               8,423               

ค่าเสือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 421                  2,420               - 1,931               

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8,187               - 1,342               -

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,399               2,339               294                  290                  

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,074               475                  273                  461                  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 7,866               366                  - -

ผลขาดทุนจากสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง 234                  - - -

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) 4,218               4,085               - -

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 35                    511                  - -

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ 12,440             (73)                  19                    (14)                  

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,145               57                    1                      (6)                    

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 281                  - -

เงินปันผลรับ - - - (44,000)            

ดอกเบียรับ (1,136)             (1,097)             (18,287)            (7,222)             

258,696           264,136           15,426             30,432             
 

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (737,880)          (560,833)          (2,073)             (19,203)            

ลูกหนีอืน (18,186)            3,778               10,241             37,052             

สินคา้คงเหลือ (538,756)          (264,010)          (6,003)             (5,048)             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (26,316)            (31,331)            (266)                3,006               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (10,895)            (807)                - 33                    

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,133,905        842,210           19,428             25,824             

หนีสินหมุนเวียนอืน 323                  (1,309)             (184)                (320)                

รายไดร้อตดับญัชี (1,209)             (1,476)             - -

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 63                    59                    - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 59,745             250,417           36,569             71,776             

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (2,365)             (6,297)             (870)                (1,383)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 57,380             244,120           35,699             70,393             

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (9,079)             -

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารทุนของกิจการอืน (5,000)             - (5,000)             -

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 85                    224                  7                      6                      

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (169,532)          (33,883)            (3,709)             (728)                

เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - (65,580)            - -

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (747)                (17)                  (435)                -

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั (63,000)            - - -

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 104,000           

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (305,700)          -

ดอกเบียรับ 1,293               1,107               17,492             7,674               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (236,901)          (98,149)            (306,424)          110,952           
 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง (9,079)             - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,659,000        - 1,219,000        -

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (691,142)          (213,612)          (663,000)          (181,525)          

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (9,873)             - (1,650)             -

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - (10,413)            - -

ดอกเบียจา่ย (2,937)             (4,871)             (2,223)             (2,172)             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 945,969           (228,896)          552,127           (183,697)          
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ

   อตัราแลกเปลียน 766,448           (82,925)            281,402           (2,352)             

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,632               600                  - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 776,080           (82,325)            281,402           (2,352)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 836,768           879,623           84,765             97,165             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 มีนาคม 1,612,848        797,298           366,167           94,813             
 

รายการทมีิใช่เงนิสด

หนีสินจากการสร้างอาคารและซืออุปกรณ์ 67,956             8,819 3,344               189                  

โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

    ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย - 1,042               - 1,042               

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

    ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย - 66,727             - 66,727             

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไปเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,409               6,223               - -

โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 31                    - -

การเปลียนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 327,338           - 53,691             -

การเปลียนแปลงในหนีสินตามสญัญาเช่า 327,338           - 53,691             -

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

13
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 
6 สินคา้คงเหลือ 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
9 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
12 เงินกูย้ืมระยะยาว 
13 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
14 สัญญาเช่า 
15 ภาษีเงินได ้
16 เงินปันผล 
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
18 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
20 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษัทและบริษัทย่อย  (“กลุ่มบริษัท”) ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองท าความเย็น 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ ผลิตและประกอบเคร่ืองท าความเยน็และ
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยู่อาศยั ผลิตฮีตปัมพส์ าหรับเคร่ืองท าน ้ าร้อน และผลิตชุดท่อทองแดงหุ้มฉนวนท่ีใชใ้น
การติดตั้งเคร่ืองท าความเยน็และฉนวนหุม้ท่อ 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปี และจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ  (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว  ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ    
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่
ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 3 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ข้อมูล             
ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 
 
กลุ่มบริษัทเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ี
อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
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 งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

 

 

 

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 
 หมายเหตุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน   -  - 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก      
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน    

 
 

การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  ก  (3,387)  (3,387) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง   677  677 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   (2,710)  (2,710) 

 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น 
กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้ น                       



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อ
คา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตามสัญญา 
 
ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือ
ใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี  
1 มกราคม 2563  
 

งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม                                  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 

มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่า
ยติุธรรม-ใช้
การบญัชี
ป้องกนั 
ความเส่ียง  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ 
 (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน          

- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ         
       ตอ้งการของตลาด 26,500 

 
- 

 
- 

 
23,113 

 
- 

รวม 26,500  -  -  23,113  - 

          
 

 
 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเฉพำะกิจกำร 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 

มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่า
ยติุธรรม-ใช้
การบญัชี
ป้องกนั 
ความเส่ียง  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน          

- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ         
       ตอ้งการของตลาด 26,500 

 
- 

 
- 

 
23,113 

 
- 

รวม 26,500  -  -  23,113  - 

          
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งใจจะถือตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจ านวน 26.5 ลา้นบาท และ 26.5 
ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อวตัถุประสงคท์างกลยทุธ์ในระยะยาว กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดใหเ้งินลงทุนดงักล่าวเป็น
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ี ผลขาดทุนสะสมจากการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

 
ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินวา่
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 
เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้วา่สัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 326,208  53,691 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 326,208  53,691 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 44,630  6,600 
สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าท่ีมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 356,530 

 
59,400 

 401,160  66,000 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  326,208  53,691 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 326,208  53,691 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  4.25  4.25 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่ายานพาหนะเป็นระยะเวลา 3 ปี กลุ่ม
บริษทัมีค่าเช่าคงท่ีตลอดอายสุัญญา กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้มีไวเ้พื่อใชง้านเป็นจ านวน 1.13 ลา้นบาท 
 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 319.15 ลา้นบาท
และ 52.35 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน 8.19 ลา้นบาทและ 1.34 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 8 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
   วันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  -  4,836 
ซ้ือสินคา้ -  -  10,022  17,446 
รับบริการ -  -  7  600 
ดอกเบ้ียรับ -  -  17,959  6,610 
เงินปันผลรับ -  -  -  44,000 
        
บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ 1,616  673  -  - 
การใหบ้ริการ 2,893  2,662  -  - 
รับบริการ 302  302  -  - 
รายไดค้่าเช่า 1,650  1,970  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 328  612  328  612 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,431  7,438  337    364 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 95  147  54  47 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 5,526  7,585  391  411 

      



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 1,167  1,853  -  337 

 1,167  1,853  -  337 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
      (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) - 

 
- 

 
-  - 

สุทธิ 1,167  1,853  -  337 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  4,264  12,505 
บริษทัร่วม 2,402  3,778  -  123 
 2,402  3,778  4,264  12,628 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

      (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 

สุทธิ 2,402  3,778  4,264  12,628 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยืม 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม 4.80  4.80  27,433  -  -  27,433 
รวม     27,433      27,433 
หัก คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

    
- 

      
- 

สุทธิ     27,433      27,433 

 
 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยืม 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 4.80  4.80  1,337,338  305,700  -  1,643,038 
บริษทัร่วม 4.80  4.80  27,433  -  -      27,433  
รวม     1,364,771      1,670,471 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

    
(19,605) 

      
(19,605) 

สุทธิ     1,345,166      1,650,866 
ร 
 

 
519,  

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนี้การค้า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  6,331  1,985 
รวม -  -  6,331  1,985 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนี้อื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  703  185 
บริษทัร่วม 93  362  -  - 
รวม 93  362  703  185 

 
5 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลอ่ืน 
 

ในระหว่างปี 2562 บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดว่้าจา้งบริษทัผูรั้บเหมารายหน่ึงเขา้มา
ก่อสร้างอาคารบนท่ีดินของบริษทัย่อย การก่อสร้างคืบหน้ามาเป็นล าดับ แต่ในช่วงท้ายของการก่อสร้างผูรั้บเหมาราย
ดงักล่าวเร่ิมขาดสภาพคล่องทางการเงินท าให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า บริษทัย่อยไดติ้ดต่อผูรั้บเหมารายใหม่เพื่อมา
ด าเนินการก่อสร้างแทน แต่ปรากฏว่าราคาท่ีผูรั้บเหมารายใหม่เสนอมานั้นสูงกว่ามูลค่างานส่วนท่ีเหลือเป็นจ านวนมาก 
บริษทัย่อยจึงตดัสินใจให้ผูรั้บเหมารายเดิมท าโครงการต่อให้เสร็จ โดยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัย่อยไดท้  าสัญญา
เงินให้กูย้ืมจ านวน 63 ลา้นบาทแก่กรรมการของบริษทัผูรั้บเหมารายดงักล่าว เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารส่วนท่ีเหลือจน
แลว้เสร็จ ทั้งน้ีกรรมการของผูรั้บเหมาไดน้ าท่ีดินขนาด 24 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา พร้อมอาคารขนาด 7,000 ตารางเมตร ใน
เขตอ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มาวางเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั โดยเงินให้กูยื้มดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี 
และมีก าหนดช าระคืนในเดือนกรกฎาคม 2563 อน่ึงกรรมการของบริษทัผูรั้บเหมารายดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
6 สินค้ำคงเหลือ 
 

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2563 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 35.20 ลา้นบาท และ 0.72 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2561 : 22.76  ล้านบาท และ 0.70 ล้านบาท ตามล าดับ) 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 

 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย  

เงินปันผลส าหรับ
งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 

  31
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                     
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ผลิตและขายเคร่ือง                    
   ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั ท าน ้าร้อนไฟฟ้า 26.00  26.00  105,000  105,000  27,300  27,300  -  4,218  -  - 
รวม          27,300  27,300  -  4,218  -  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  
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 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

 

บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้จ านวน 2.11 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: ไม่มี)  ซ่ึงส่วนแบ่งผลขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 6.33 ลา้นบาท (2562: 4.09 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี   

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  
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 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท)  
บริษัทย่อยทำงตรง                          
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน  
   อีโวลูชัน่ จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองท าความเยน็  99.99  99.99  220,000  220,000  212,010  212,010  -  -  212,010  212,010  -  - 

บริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จ ากดั อยูร่ะหว่างด าเนินการช าระ
บญัชี  

 
80.00 

  
80.00 

  
20,000 

  
20,000 

  
16,000 

  
16,000 

  
(16,000) 

  
(16,000) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง  
   ซพัพลาย จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับ 

ยานพาหนะ  99.99  99.99  30,000  30,000  30,000  30,000  -  -  30,000  30,000  

 
 

-  - 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ

เคร่ืองท าความเยน็  99.99  99.99  70,000  70,000  70,000  70,000  -  -  70,000  70,000  -  44,000 
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  -  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิจากการ

ดอ้ยค่า  
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 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                          
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี  
   แอนโทโลจี จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วน
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยู่

อาศยัและรถยนต ์  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 า
น ้าร้อน  

 
74.00 

  
74.00 

  
45,000 

  
45,000 

  
33,300 

  
33,300 

 
-  - 

 
33,300  33,300  -  - 

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลือก  60.00  55.00  200,000  200,000  119,079  110,000  -  -  119,079  110,000  

 
- 

  
- 

รวม           1,210,388  1,201,309  (16,000)  (16,000)  1,194,388  1,185,309  -  44,000 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิจากการ

ดอ้ยค่า  
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 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงอ้อม                          

บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็    99.99    99.99  40,000  40,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็    99.99    99.99  20,000  20,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี  
   พริซิชัน่ จ ากดั 

ผลิตแม่พิมพท่ี์ใชใ้นการผลิต
อุปกรณ์ 

  
  99.99 

  
 99.99(*) 

  
100,000 

  
 100,000 

 
-  -  -  -  -  

 
- 

 
- 

  
- 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่   
   จ ากดั 

ผลิตและแปรรูปแผน่โลหะเป็น
ช้ินส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

ยานยนต์ 

  
    
  77.50 

  
    
    77.50(*) 

  
 

360,000 

  
 

 360,000 

 

-  -  -  -  -  -  - 

 

-  
บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ชีวมวลขยะ  
    
  60.00  

    
  55.00  

 
150,000 

 
 

150,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทางเลือก  
   
  36.00  

   
  33.00  

 
1,000 

 
 

1,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม           -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
(*) เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562
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บริษัทย่อยเลิกกิจการ 
 

ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เม่ือวนัท่ี 
28 พฤศจิกายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ให้บริษทั เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชัน่ จ ากดั เลิกกิจการ 
บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 และการช าระบญัชีไดเ้สร็จส้ิน
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั จากผูถื้อ
หุ้นรายหน่ึง จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 90.79 บาท เป็นจ านวนเงิน 9.08 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทัเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 
8.27 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 0.81 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ราคาทนุ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  219,595  327,508  -  152,196 
เพิ่มขึ้น -  65,580  -  - 
โอนไป ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,409)           (10,227)  -  - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท      
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - 

          
(152,196) 

 
- 

  
(152,196) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 214,186  230,665  -  - 
        

ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  9,595  95,375  -  83,538 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 421  2,420  -  1,931 
โอนไป ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -           (4,004)  -  - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท   
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - 

 
         (85,469) 

 
- 

  
(85,469) 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 10,016  8,322  -  - 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 210,000  232,133  -  68,658 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 204,170  222,343  -  - 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและโรงงานให้เช่าแก่บริษทัร่วม สัญญาเช่าแต่ละสัญญาน้ี 
ไม่สามารถยกเลิกได้เป็นระยะเวลา 3 ปี การต่ออายุสัญญาจะเป็นไปตามการต่อรองกับผูเ้ช่าทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดขึ้น 
 

มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและโรงงานให้เช่าแก่บริษทัร่วม มีราคาประเมินรวม 67.27-ล้านบาท ประกอบด้วยราคา
ประเมินโรงงานจ านวน 57.99 ลา้นบาท และราคาประเมินท่ีดินจ านวน 9.28 ลา้นบาท ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระในระหว่างปี 2563 โดยพิจารณาวิธีคิดจากรายไดส้ าหรับโรงงานและวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใชป้ระโยชน์
ปัจจุบนัส าหรับท่ีดิน 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ ท่ีดินท่ียงัไม่ระบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต มีราคาประเมิน
รวมจ านวน 283.88 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในระหว่างปี 2561 - 2563 โดยวิธีมูลค่าตลาด
ส าหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั 
 

10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

เพิ่มขึ้น (การซ้ือ
และการโอน
เข้า-ราคาทุน)  

ลดลง (การ
จ าหน่าย 

และการโอนออก-
ราคาตามบัญชี

สุทธิ)  

เพิ่มขึ้น (การซ้ือ
และการโอน

เข้า- 
ราคาทุน)  

ลดลง (การ
จ าหน่าย 

และการโอนออก-
ราคาตามบัญชี

สุทธิ) 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 22,291  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 61,979  -  -  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 248,062  (2,230)  2,349  (8) 
เคร่ืองตกแตง่ เคร่ืองใชส้ านกังาน 5,142  -  953  - 
ยานพาหนะ 2,051  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและ    
   ติดตั้ง 

 
104,328 

  
(224,833) 

  
1,782 

 
(944) 

รวม 443,853                                                                             (227,063)  5,084  (952) 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีการโอนท่ีดินมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชีจ านวน 5.41 ลา้นบาท  
 

11 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย ์ภายใตต้ัว๋สัญญาใช้เงินจาก
ธนาคารพาณิชยจ์ านวนเงินรวม 710 ลา้นบาท และ 710 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 169 ล้านบาท และ 
154 ล้านบาท ตามล าดับ) โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.80 - 2.89 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 2.95) และจะถึง
ก าหนดช าระตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน 2563  
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12 เงินกู้ยืมระยะยำว 
 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวน
เงินรวม 440 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - 2 และ MLR-1.75 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นราย
เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2568 

 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัย่อยดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยอีกแห่งและใหค้ ามัน่ต่อธนาคารวา่จะไม่
น าท่ีดินและโรงงานซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืน 

 

นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไว้
ในสัญญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี เป็นตน้ 

 

13 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

• ส่วนงาน 1 ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ 
• ส่วนงาน 2 ผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
• ส่วนงาน 3 ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 

ส่วนงานอ่ืน ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2563 หรือ 2562 
 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินได ้ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและ
สอบทานโดยผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู ้บริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อน 
ภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและ
สอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตาม
การซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 

 

การจ าแนกรายได้ 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั ประเภทของผลิตภณัฑ์ และบริการหลกั และ
จงัหวะในการรับรู้รายได ้



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ร 

 งบกำรเงินรวม 
    ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
ส าหรับงวดสามเดือน ที่ใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  ระหว่ำงกัน  รวม 
   ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 259,359  315,827  1,307,541  881,856  787,566  831,991  444  1,439  -    -   2,354,910  2,031,113 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,106  201  36  10,574  90,646  72,863  1,414  8,596  (93,202)  (92,234)  -   -  
รวมรำยได้ 260,465  316,028  1,307,577  892,430  878,212  904,854  1,858  10,035  (93,202)  (92,234)  2,354,910  2,031,113 

                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 35,293  41,277  35,629  46,177  71,204  94,223  (5,857)  6,616  -  -   136,269  188,293 

                                                                          
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ตน้ทุนทางการเงิน                     (7,080)  (4,717) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     (4,218)  (4,085) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                     83  (12,890) 
ก ำไรส ำหรับงวด                      125,054  166,601 
                        

การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 237,848  305,284  692,744  572,300  774,684  824,119  444  1,439  -   -   1,705,720  1,703,142 
ต่างประเทศ 34,315  10,543  614,797  309,556  78  7,872  -  -   -   -   649,190  327,971 
รวมรำยได้ 272,163  315,827  1,307,541  881,856  774,762  831,991  444  1,439  -   -   2,354,910  2,031,113 
                        

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 272,163  315,827  1,307,541  881,856  774,762  831,991  444  1,439  -   -   2,354,910  2,031,113 
  
  



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
ส าหรับงวดสามเดือน ที่ใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  ระหว่ำงกัน  รวม 
   ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,221  10,101  -  -  94,812  121,071  -  734  -  -  104,033  131,906 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 505  1,123  -  -  8,356  8,976  15,583  16,470  -  -  24,444  26,569 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                                                                                                                              
รายไดเ้งินปันผล                     -  44,000 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (3,456)  (1,982) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                     3,176  (5,479) 
ก ำไรส ำหรับงวด                      24,164  63,108 
                        
การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 9,221  10,101  -  -  94,812  121,071  -  734  -  -  104,033  131,906 
                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 9,221  10,101  -  -  94,812  121,071  -  734  -  -  104,033  131,906 
                        

 



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สัญญำเช่ำ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  3,760  614 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น  5,306  1,068 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 296  39 

 
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 9.87 ลา้นบาท และ 1.65 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
15 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกับอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหวา่งกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง
รวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 คือ  
ร้อยละลบ 0.07 และร้อยละลบ 15.13 ตามล าดับ (อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2562 ของกลุ่มบริษัทและบริษัท: ร้อยละ 7 และร้อยละ 8 ตามล าดับ) อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงแตกต่างจาก
อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีสาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 และ 2562 ในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและรายได้
จากเงินปันผล โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ และความแตกต่างระหว่างการรับรู้
รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 และ 2562 



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงินปันผล         
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงัน้ี 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุ้น เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)     

เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2562 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 100,722 

 
 0.35 27 เมษายน 2563 

      
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2561 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 
2562 143,889 

 
 
 0.50 26 เมษายน 2562 

      
 

17 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม  
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563   

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
   (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                

   สินทรัพยท์างการเงินอื่น                
    ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   -  27,683  27,683  -  -  27,683  27,683 
    รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน   -  27,683  27,683         
                

หนี้สินทางการเงิน                
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                
    สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ   (234)  -  (234)  -  (234)  -  (234) 
    รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน   (234)  -  (234)         
 



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563   

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
   (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   27,683  27,683  -  -  27,683  27,683 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิอ่ืน   27,683        27,683         

              



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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           เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนั
ค านวณโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพ
ดีในสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน ท่ีถูกปรับปรุง 

 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 
การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหน้า ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดย
อา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก  
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนด้าน
เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบนั 
 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท)       
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,566,317  -  61,776  - 
เกินก าหนดช าระ        
   1 - 30 วนั 19,744  -  -  - 
   31 - 60 วนั 2,070  -  -  - 
   61 - 90 วนั 9,414  -  -  - 
   มากกวา่ 90 วนั 330  80  -  - 
รวม 1,597,875  80  61,776  - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (80)    -   

สุทธิ 1,597,795    61,776   

 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
   (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ * 844,284  59,703 
เกินก าหนดช าระ **    
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5,730  -  

 850,014  59,703 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -   -  
สุทธิ 850,014  59,703 

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



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - วิธีการทั่วไป  
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร  
  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  19,605 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563  19,605 

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

  

  งบกำรเงินรวม 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  
เงินเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา  

 
เงินยโูร  

เงินโครน 
สวีเดน  

 
รวม 

  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  93,833  -  -  93,833 
ลูกหน้ีการคา้  442,613  252  -  442,865 
เจา้หน้ีการคา้  (837,995)  (513)  (188)  (838,696) 
เจา้หน้ีอ่ืน  (511)  -  -  (511) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น  (8,178)  -  -  (8,178) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
   ที่มีควำมเส่ียง          (310,238)  (261)  (188)  (310,687) 
         
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ                                           19,093  163  182  19,438 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                          (45,862)  -  -  (45,862) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ  (337,007)  (98)  (6)  (337,111) 



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 17,154  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 26,215  3,576 
รวม 43,369  3,576 
    

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 7,830  2,773 
รวม 7,830  2,773 
    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงินให้กบัเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,019,551  - 
หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดิน การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 18,829  5,748 
รวม 1,038,380  5,748 

 

19 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2563 ของบริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดมี้มติเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 300,000 หุ้น ซ่ึงมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น 
บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 และ
บริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน หลายประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั การผลิตตลอดจนการกระจายสินคา้ในประเทศดงักล่าว
และขยายวงกวา้งออกไป การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงยงัไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบไดใ้นขณะน้ี ทั้งน้ี ผูบ้ริหารยงัคงติดตามสถานการณ์
เหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของ กลุ่มบริษัทปลอดภัย ตลอดจนได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงักล่าว 



  บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2563 เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
เปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2563 
 

 2562 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 889,276  (889,276)  -  74,569  (74,569)  - 
ลูกหน้ีการคา้ -  850,014  850,014  -  59,703   
ลูกหน้ีอ่ืน -  39,262  39,262  -  14,866   
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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