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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 10 11 และ 15 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
บริษทัร่วมและบริษทัย่อยบางแห่งของกลุ่มบริษทัมีผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม จึงเป็น
ขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อยบางแห่งอาจเกิดการ
ด้อยค่า ผู ้บริหารพิจารณาการด้อยค่า ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ
คืนจากมูลค่าจากการใช้โดยการประมาณจากการคิดลด
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการ
ด าเนินงานซ่ึงใช้ดุลยพินิจในการก าหนดข้อสมมติท่ีมี
นัยส าคญัโดยผูบ้ริหาร ดังนั้นเร่ืองดังกล่าวจึงเป็นเร่ือง
ส าคญัต่อการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• การท าความเขา้ใจกระบวนการในการระบุการด้อยค่า      
ท่ีอาจเกิดขึ้นและการพิจารณาการประเมินมูลค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 

 

• การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีส าคญั
ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการก าไรในอนาคตและ
ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตของบริษทัร่วม บริษทัย่อย และท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ของบริษทัย่อยโดยพิจารณาเปรียบเทียบ
กับแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอก และพิจารณาผล 
การด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร
เปรียบเทียบกับผลการด า เ นินงานท่ีเ กิดขึ้ นจริง 
และพิจารณาความเหมาะสมของแบบจ าลองทาง
การเงินท่ีใชใ้นการค านวณประมาณการและอตัราคิดลด 

 

• พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการ
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณา
ผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเ กิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน รวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่          
ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ           
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 

 
 
 
 

(มาริษา ธราธรบรรพกุล)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5752 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
17 กุมภาพนัธ์ 2564  



บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,235,026,360 836,767,815 183,456,044 84,764,688 

ลูกหนีการคา้ 6, 27 1,003,328,393 850,014,067 51,230,013 59,702,654 

ลูกหนีอืน 6 96,563,076 39,261,935 5,890,898 14,865,975 

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 27,432,653 27,432,653 1,364,140,165 1,345,166,165 

สินคา้คงเหลือ 8 1,408,244,049 546,918,129 14,066,208 9,377,108 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 9 116,587,386 134,278,524 355,060 268,098 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,887,181,917 2,434,673,123 1,619,138,388 1,514,144,688 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (2562 : เงินลงทุนระยะยาวอืน) 3, 12, 27 28,486,872 26,500,000 28,486,872 26,500,000 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 1,586,394,141 1,185,309,141 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 - 4,217,669 - -

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14, 19 226,754,798 209,999,825 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15, 19 3,174,361,176 2,630,924,784 184,331,147 188,494,274 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3, 16 294,403,238 - 48,322,132 -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 53,333,062 52,829,150 20,040,591 11,530,261 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 50,765,113 24,844,246 6,345,992 5,575,003 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั 19 5,000,000 - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 18 49,458,078 12,891,952 8,501,500 8,501,500 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,882,562,337 2,962,207,626 1,882,422,375 1,425,910,179 

รวมสินทรัพย์ 7,769,744,254 5,396,880,749 3,501,560,763 2,940,054,867 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(บาท)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 19 710,000,000 169,000,000 710,000,000 154,000,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6 2,249,933,896 1,290,696,122 77,207,045 90,283,750 

รายไดร้อตดับญัชีส่วนทีรับรู้ภายในหนึงปี 2,187,810 10,480,350 - -

เจา้หนีคา่ซือสินทรัพย์ 44,698,944 221,299,837 1,184,009 742,751 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 202,179,383 45,066,667 - -

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 19, 27 28,355,938 - 4,594,062 -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 28,697,151 84,126,489 8,147,993 80,757,748 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 27 925,555 - - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 10,575,903 13,283,871 1,112,222 2,655,402 

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 3,277,554,580 1,833,953,336 802,245,331 328,439,651 

หนีสินไม่หมุนเวียน

รายไดร้อตดับญัชี 45,944,018 48,131,829 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 544,949,187 32,302,442 - -

หนีสินตามสัญญาเช่า 3, 19, 27 272,683,619 - 44,693,960 -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 - 1,795,726 - -

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 50,435,361 78,510,658 8,502,217 11,019,856 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 4,426,452 - -

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 914,012,185 165,167,107 53,196,177 11,019,856 

รวมหนสิีน 4,191,566,765 1,999,120,443 855,441,508 339,459,507

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(บาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจาํนวน 287,777 พันหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 287,777,339 287,777,339 287,777,339 287,777,339 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามญัจาํนวน 287,777 พันหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 287,777,339 287,777,339 287,777,339 287,777,339 

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,213,596,360 1,213,596,360 1,213,596,360 1,213,596,360 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 75,697,824 75,697,824 30,140,324 30,140,324 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,910,012,112 1,648,576,306 1,119,015,734 1,069,081,337 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,410,502) - (4,410,502) -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,482,673,133 3,225,647,829 2,646,119,255 2,600,595,360 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 95,504,356 172,112,477 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,578,177,489 3,397,760,306 2,646,119,255 2,600,595,360 

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,769,744,254 5,396,880,749 3,501,560,763 2,940,054,867 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(บาท)

การดาํเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 22 8,960,518,324 6,625,584,941 349,934,410 437,279,817

ตน้ทุนขายและบริการ 8 (8,166,207,388) (5,968,219,152) (287,724,749) (384,862,231)

กาํไรขันต้น 794,310,936 657,365,789 62,209,661 52,417,586

รายไดด้อกเบียรับ 8,356,796 5,721,248 76,697,870 36,551,923 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 14 - 524,774,043 - 524,774,043 

รายไดอื้น 119,841,073 89,313,829 12,217,602 25,988,883 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 11 - - 171,962,667 201,310,933

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (158,110,728) (119,012,557) (11,138,120) (13,095,858)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (257,770,319) (255,788,437) (25,005,573) (32,343,882)

คา่ใชจ่้ายทางตรงทีเกิดจากอสังหาริมทรัพย์

   เพอืการลงทุน (1,616,792) (20,355,642) - (16,026,969)

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 6 (28,794,755) (27,706,304) (1,180,378) (2,820,476)

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - 86,999,400 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 - - - (27,300,000)

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - (171,747,766)

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 - 2,308,740 - (8,107,155)

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 476,216,211 856,620,709 285,763,729 656,600,662 

ตน้ทุนทางการเงิน (48,700,905) (10,629,025) (21,549,071) (4,312,494)

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 (4,217,669) (18,148,547) - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 423,297,637 827,843,137 264,214,658 652,288,168 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (10,679,255) (101,543,331) (11,251,999) (85,302,174)

กาํไรสําหรับปี 412,618,382 726,299,806 252,962,659 566,985,994 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่

   ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (2,125,899) - (2,125,899) -

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 20 2,194,819 10,876,039 (1,980,243) 9,350,721

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 25 (13,784) (2,175,208) 821,228 (1,870,144)

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 55,136 8,700,831 (3,284,914) 7,480,577

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 412,673,518 735,000,637 249,677,745 574,466,571 

งบการเงนิรวม

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

สาํหรับปีสินสุดวนัทีสาํหรับปีสินสุดวนัที

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9



บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(บาท)

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 407,665,268 722,110,002 252,962,659 566,985,994

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,953,114 4,189,804 - -

412,618,382 726,299,806 252,962,659 566,985,994 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 407,714,317 730,784,393 249,677,745 574,466,571 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 4,959,201 4,216,244 - -

412,673,518 735,000,637 249,677,745 574,466,571 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 1.42 2.51 0.88 1.97 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

10



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถื้อหุ้น ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 287,777,339          1,213,596,360        75,822,824            1,211,767,073        2,788,963,596        170,974,327          2,959,937,923        

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 - - - (287,777,339)         (287,777,339)         (7,839,184)             (295,616,523)         

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (287,777,339)         (287,777,339)         (7,839,184)             (295,616,523)         

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึงอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 11 - - - (6,322,821)             (6,322,821)             6,322,821              -

   บริษทัยอ่ยเลิกกิจการ 11 - - - - - (1,561,731)             (1,561,731)             

    รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - - (6,322,821)             (6,322,821)             4,761,090              (1,561,731)             

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (294,100,160)         (294,100,160)         (3,078,094)             (297,178,254)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 722,110,002          722,110,002          4,189,804              726,299,806          

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - 8,674,391              8,674,391              26,440                   8,700,831              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 730,784,393          730,784,393          4,216,244              735,000,637          

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย - - (125,000)                125,000                 - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 287,777,339          1,213,596,360        75,697,824            1,648,576,306        3,225,647,829        172,112,477          3,397,760,306        

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลียนแปลง ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน 287,777,339 1,213,596,360 75,697,824 1,648,576,306 - 3,225,647,829 172,112,477 3,397,760,306

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - (2,709,783) (2,709,783) - (2,709,783)        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 287,777,339    1,213,596,360   75,697,824      1,648,576,306       (2,709,783)                3,222,938,046   172,112,477    3,395,050,523   

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 - - - (201,444,067)         - (201,444,067)    (12,987,333)     (214,431,400)    

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (201,444,067)         - (201,444,067)    (12,987,333)     (214,431,400)    

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึงอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 11 - - - 53,464,837            - 53,464,837       (68,579,989)     (15,115,152)      

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - - 53,464,837            - 53,464,837       (68,579,989)     (15,115,152)      

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (147,979,230)         - (147,979,230)    (81,567,322)     (229,546,552)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 407,665,268          - 407,665,268      4,953,114        412,618,382      

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - 1,749,768              (1,700,719)                49,049              6,087               55,136              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 409,415,036          (1,700,719)                407,714,317      4,959,201        412,673,518      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 287,777,339    1,213,596,360   75,697,824      1,910,012,112       (4,410,502)                3,482,673,133   95,504,356      3,578,177,489   

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 12



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ของผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     782,392,105     2,313,906,128   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 - - - (287,777,339)    (287,777,339)     

   รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (287,777,339)    (287,777,339)     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 566,985,994     566,985,994      

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - 7,480,577         7,480,577          

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี - - - 574,466,571     574,466,571      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     1,069,081,337  2,600,595,360   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลียนแปลง รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     1,069,081,337   - 2,600,595,360     

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - - (2,709,783)               (2,709,783)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     1,069,081,337   (2,709,783)               2,597,885,577     

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 - - - (201,444,067)    - (201,444,067)      

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (201,444,067)    - (201,444,067)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 252,962,659      - 252,962,659        

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - (1,584,195)        (1,700,719)               (3,284,914)           

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี - - - 251,378,464      (1,700,719)               249,677,745        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 287,777,339   1,213,596,360  30,140,324     1,119,015,734   (4,410,502)               2,646,119,255     

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 412,618,382 726,299,806 252,962,659 566,985,994 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 25 10,679,255 101,543,331 11,251,999 85,302,174 

ตน้ทุนทางการเงิน 48,700,905 10,629,025 21,549,071 4,312,494 

ค่าเสือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 1,693,497 3,691,850 - 1,931,357 

ค่าเสือมราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 377,731,059 289,729,930 26,876,752 32,960,850 

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 32,219,773 - 5,369,126 -

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 9,623,452 9,358,643 1,359,370 1,173,640 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 - - - 27,300,000      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - (86,999,400)

(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 (15,868,378) 24,126,403 (1,705,429) 5,324,662 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (2,117,730) (571,337) - -

ผลขาดทุนจากสัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง 925,555 - - -

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 10 4,217,669         18,148,547       - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - 171,747,766    

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 - (2,308,740)        - 8,107,155        

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

   (2562: กลับรายการหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ) 376,640            (1,861,382)        - (3,656,587)       

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 8 6,995,316 6,742,583 (421,129)           (69,812)            

ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 137,564 1,247,877 603 156,234 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 14 - (524,774,043) - (524,774,043)

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,394,166 14,648,774 - 6,708,735 

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,336 281,411 - -

กาํไรทีเกิดจากการสูญเสียการควบคุมเนืองจากบริษทัยอ่ยเลิกกิจการ 11 - (1,561,731) - -

ผลต่างจากการลดค่าเช่า 5 162,492 - - -

เงินปันผลรับ 11 - - (171,962,667)    (201,310,993)   

ดอกเบียรับ (8,356,796) (5,721,248) (76,697,870) (36,551,923)

884,148,157 669,649,699 68,582,485 58,648,303 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2563 2562 2563 2562

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (156,762,569) 17,368,977 8,472,641 13,211,564 

ลูกหนีอืน (57,671,698) (8,337,534) 9,789,498 40,602,852 

สินคา้คงเหลือ (868,321,236) (291,690,128) (4,267,971) (1,544,514)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 17,691,138 (60,548,739) (86,962) 50,384 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนทีไม่ใช่เงินสดทีเป็นหลกัประกนั (5,000,000) - - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (36,566,126) 11,393,847 - 12,001,602 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 961,717,375 175,541,322 (14,557,143) (12,483,041)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (10,012,099) - (2,792,453) -

หนีสินหมุนเวียนอืน (2,707,968) 142,116 (1,543,180) 228,923 

รายไดร้อตดับญัชี (10,480,351) (4,429,852) - -

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (4,426,452) 235,944 - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 711,608,171 509,325,652 63,596,915 110,716,073 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (93,161,525) (32,265,322) (83,134,069) (7,231,791)

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 618,446,646 477,060,330 (19,537,154) 103,484,282 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - 242,908,221    

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - (401,085,000)    (89,000,000)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 - 16,042,845       - 16,042,845      

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด

   (2562: เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนระยะยาวอืน) 12, 27 (7,500,000)        (10,000,000)      (7,500,000)        (10,000,000)     

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - 583,428,734     - 583,428,734    

เงินสดจ่ายเพอืซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (148,658,250)    (65,580,000)      - -

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,601,472         9,465,474         7,200 13,157,554 

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (974,691,766) (464,708,770) (22,280,170)      (14,806,205)     

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,142,700)      (3,319,476)        (9,869,700)        (656,970)          

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน (63,000,000)      - - -

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้มระยะสนั 63,000,000       - - -

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 8,000,000         27,838,921       715,006,000 278,682,334 

เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 (8,000,000)        - (733,980,000) (925,200,000)

เงินปันผลรับ 11 - - 171,962,667     201,310,993    

ดอกเบียรับ 8,727,353 5,715,543 75,883,449 36,652,854 

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,129,663,891) 98,883,271 (211,855,554) 332,520,360

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 11 (15,115,152)      - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4,864,362,092   735,000,000     4,079,000,000   720,000,000    

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (3,654,226,667) (1,036,672,640) (3,523,000,000) (876,124,640)   

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (38,855,000)      - (6,600,000)        -

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 26 (201,444,067) (287,777,339) (201,444,067) (287,777,339)

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,987,333) (18,252,184) - -

ดอกเบียจ่าย (33,446,683) (10,902,350) (17,871,869) (4,502,622)

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 908,287,190 (618,604,513) 330,084,064 (448,404,601)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ

   อตัราแลกเปลียน 397,069,945 (42,660,912) 98,691,356 (12,399,959)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,188,600 (194,471) - -

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 398,258,545 (42,855,383) 98,691,356 (12,399,959)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 836,767,815     879,623,198     84,764,688       97,164,647      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 1,235,026,360 836,767,815 183,456,044 84,764,688 

รายการทมีิใช่เงินสด

หนีสินจากการสร้างอาคารและซืออุปกรณ์ 29,828,815 216,741,931 - 2,621,101

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนไปเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 130,209,780 17,294,067 - -

การเปลียนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 327,337,999 - 53,691,258 -

การเปลียนแปลงในหนีสินตามสญัญาเช่า 327,337,999 - 53,691,258 -

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

18 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 สินคา้คงเหลือ 

9 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
14 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16 สัญญาเช่า 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
19 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
20 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
21 ส ารอง 
22 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
23 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
24 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
25 ภาษีเงินได ้
26 เงินปันผล 
27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
28 การบริหารจดัการทุน 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

19 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
29 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
31 การจดัประเภทรายการใหม่ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2547 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบล 
บางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ และมีส านกังานสาขาในประเทศไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 2 แห่ง 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 31.62) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
 

บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองท าความเย็น 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ ผลิตและประกอบเคร่ืองท าความความเยน็
และเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยู่อาศยั ผลิตฮีตปัมพส์ าหรับเคร่ืองท าน ้ าร้อน และผลิตชุดท่อทองแดงหุ้มฉนวน 
ท่ีใช้ในการติดตั้งเคร่ืองท าความเย็นและฉนวนหุ้มท่อ โดยรายละเอียดของบริษทัย่อย  และบริษัทร่วม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
  

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 
(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 (ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิ จารณญาณ การประมาณ
การและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการ
ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุขอ้ 4(ฎ) และ 16 สัญญาเช่า 

− การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออาย ุ

   สัญญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย ์

   ท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 
หมายเหตุขอ้ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
ปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 4(ฎ) การก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มท่ีใช้ในการวดัมูลค่าหน้ีสินตาม 

สัญญาเช่า 
หมายเหตุขอ้ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
หมายเหตุขอ้ 10 11 และ 15 การทดสอบการด้อยค่า เก่ียวกับการใช้ข้อสมมติท่ีส าคัญใน การประมาณ               

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุขอ้ 20 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับขอ้

สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตุขอ้ 25 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
หมายเหตุขอ้ 27 การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าเก่ียวกับ 

ข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีใช้ในการก าหนดอัตราสูญเสียถัว เฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
(Weighted-average loss rate) 

หมายเหตุขอ้ 27 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกต
ไดม้าใช ้
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  

 

 

 
 

 งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

 

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 
กลุ่มบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลท่ีน าเสนอในปี  2562 และไม่น าข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์ โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และขอ้ 4(ฏ) ผลกระทบจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
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(ก.1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 ก าหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดย
จดัประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัอาจเลือกก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้งน้ีเม่ือก าหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภท
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทั่วไปตามท่ี
ก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอัตรา
ดอกเบ้ียตามสัญญา 

 
ตารางดังต่อไปน้ีแสดงเปรียบเทียบการจัดประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ 
TFRS 9 

 
งบกำรเงินรวม 

การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 มูลค่าตามบญัชี 

 
มูลค่า 

ยติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่า 
ยติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น          
- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ         
       ตอ้งการของตลาด 26,500 

 
- 

 
23,113 

 
- 

 
23,113 

รวม 26,500  -  23,113  -  23,113 
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งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 

การจดัประเภทตาม TAS 105 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 
 

มูลค่าตาม
บญัชี 

 
มูลค่า 

ยติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่า 
ยติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
เงินลงทุนระยะยาวอื่น          
- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ         
       ตอ้งการของตลาด 26,500 

 
- 

 
23,113 

 
- 

 
23,113 

รวม 26,500  -  23,113  -  23,113 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งใจจะถือตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจ านวน 26.5 ลา้นบาท และ 
26.5 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อวตัถุประสงคท์างกลยุทธ์ในระยะยาว กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้เงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ี ผลขาดทุนสะสม
จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

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

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม  TFRS 16 กลุ่มบริษทัได้ประเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษัทรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 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 

 

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 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม    
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ  
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น    
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงิน
ลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมด 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

29 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 
(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 
ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการ
จดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้
ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาของการท ารายการ 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
จดัประเภท 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน              
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 
ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ

เพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน
ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
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สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีได้อธิบายไวข้า้งต้นจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน              
ซ่ึงรวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลด
ความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดขึ้นซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง 
 
- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบ้ีย 
การจบัคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสด
ออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผู ้จัดการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 
- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต 
 
การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการ
ขายซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้
ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 
 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่กลุ่มบริษทั พิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท า
ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมินกลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุน
สุทธิรวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็น
รายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของ
เงินลงทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อ
คา้ ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดใหว้ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ีย
จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม
บริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์      
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  
 
หนีสิ้นทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอายุ กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส  
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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(ง.4) การหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ี
จะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 

(ง.5) อนุพันธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ่ึงเป็นตราสารอนุพนัธ์ ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าไม่ได้มีไวเ้พื่อค้า อย่างไรก็ตาม สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
คุ ้มครองรายการท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า โดยรายการท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ปรับปรุงดว้ยลูกหน้ี
เจา้หน้ีสุทธิจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีท่ีเหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการท า
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะตดัเป็นบญัชีรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชี
ดงักล่าวและก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีคุม้ครองความเส่ียงจากรายการท่ีเป็น
ตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบนัทึกหักกลบลบกบัก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา 
 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญ
จะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ   
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
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(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคาร 20 และ 30 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

 
การจัดประเภทไปยงัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 

(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการร้ือถอน                
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์
ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบนัทึก 
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ี มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วดัมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี 
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการ ให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี  
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ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5, 10, 20 และ 30 ปี 
อาคาร 20 และ 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 10, 20 และ 30 ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5, 10, 15, 18 และ 20  ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการการดอ้ยค่าสะสม 

 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์  
ไม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 และ 10 ปี 
ค่าสิทธิในการผลิต 10 ปี 

 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฎ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญากลุ่มบริษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่ม
บริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ากลุ่มบริษทั 
จะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ีเป็น
เอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญา
เช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึง            
วนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทั จะมีการใช้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์  
ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตาม
เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบั
ดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 
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กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่ากลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ใหก้บั แต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าวา่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้ งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อา้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มีสัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น
ท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึก
เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า  หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทาง
การเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือ
ของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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ในฐานะผูใ้ห้เช่า รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค้่าเช่าทั้งส้ิน
ตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 
 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่กิจการอ่ืน
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าและวงเงินให้สินเช่ือท่ีอนุมติัและไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก              
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสด
ท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้ วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
สัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง
ส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ี
นั้น ๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปใน
อนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต  
 
กลุ่มบริษทั พิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อย่างมีนัยส าคัญของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่าย
ช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 

 
การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่ม ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้นของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงานกลุ่มบริษทัประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเกิดการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง
เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน 
สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทาง
การเงินอย่างมีนัยส าคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั มีความเป็นไปได้ท่ีลูกหน้ีจะเขา้สู่การ
ลม้ละลาย เป็นตน้ 
 
การตัดจ าหน่าย  

 
มูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

  
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
การกลับรายการด้อยค่า 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   

 
(ฐ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
  
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี 
ท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ี
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) รายได้รอตัดบัญชี 
 
รายไดร้อตดับญัชีทยอยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์ท่ีเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใชง้านของ
สินทรัพย ์เป็นเวลา 25 ปี  
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(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  

 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ณ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดังกล่าว ประมาณการ 
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษี
เงินได ้เพื่อให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
  

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ี 
กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ี
เพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย 
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หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใช้เทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 
(ต) รายได้ 

 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
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การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 

 

(ถ) รายได้ค่าเช่า  
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 
 

(ท) รายได้อื่น 
 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามเกณฑค์งคา้ง  
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(ธ) ดอกเบี้ย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสัญญา 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(น) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีต้อง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(บ) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  

 

(ป) บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม ร่วมกันทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับกลุ่มบริษทั หรือ กลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(ผ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
 

ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถาน
ประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง 
ทั้งน้ี ผูบ้ริหารยงัคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ดงักล่าวเพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยัและพยายาม
อยา่งยิง่ยวดในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อน
ปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริษทั พิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งส ารอง โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตใน
อดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking 
information) มาพิจารณา 
 
กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะ
กระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
(ข) การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าจ่ายบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มบริษทัไดท้ยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดรั้บการ          
ลดค่าเช่า กลบัรายการค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างเป็นขาดทุนจากการไดรั้บการลดค่าเช่าในก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงิน 0.16 ลา้นบาทในงบการเงินรวม  
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6 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11  

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาทุนหรือราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินคา้  ราคาทุนหรือราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
การใหบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 
รับบริการ ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 
รายไดค้่าเช่า ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
การขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย ์
การซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย ์
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจากราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงกนัซ่ึงอา้งอิงจากราคาตลาด 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 

 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคมหตุ 

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -   -   170  8,510 
ซ้ือสินคา้ -   -   30,978  33,809 
รับบริการ -   -   103  1,822 
การใหบ้ริการ -   -   28  -  
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -   -   -   3,821 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -   -   -   170 
ดอกเบ้ียรับ -   -   72,093  34,361 
เงินปันผลรับ -   -   171,963  201,311 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคมหตุ 

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม         
ขายสินคา้ 2,459  8,464  -  - 
การใหบ้ริการ 10,186  17,582  -  115 
รับบริการ 3,030  1,100  -  - 
รายไดค้่าเช่า 6,600  6,920  -  - 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  30  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 1,338  1,728  1,338  1,728 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,226  23,971  951  1,427 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 569  3,735  229  1,393 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 28,795  27,706  1,180  2,820 

        
 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ลูกหน้ีการค้า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  18  - 

บริษทัร่วม 193  1,853  -  337 

 193  1,853  18  337 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) - 

 
- 

 
- 

 
- 

สุทธ ิ 193  1,853  18  337 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ลูกหน้ีอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  5,595  12,505 
บริษทัร่วม 2,370  3,778  -  123 

 2,370  3,778  5,595  12,628 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 2,370  3,778  5,595  12,628 
 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
เงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
บริษทัร่วม 4.80  27,433  8,000  (8,000)  27,433 
รวม   27,433      27,433 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

   
 - 

      
 - 

สุทธ ิ   27,433      27,433 

          
2562          
บริษทัร่วม 4.80  51,700  -  (24,267)  27,433 
กรรมการ 4.80  3,571  -  (3,571)  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.80    -  3,571(*)  (3,571)   - 
รวม   55,271      27,433 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (3,571)         - 
สุทธ ิ   51,700      27,433 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
เงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
บริษทัยอ่ย 4.80  1,337,338  725,980  (707,006)  1,356,312 
บริษทัร่วม 4.80  27,433  8,000  (8,000)  27,433 
รวม   1,364,771      1,383,745 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

   
(19,605) 

      
(19,605) 

สุทธ ิ   1,345,166      1,364,140 
          
2562          
บริษทัยอ่ย 4.80  666,639  925,199  (254,500)  1,337,338 
บริษทัร่วม 4.80  51,700  -  (24,267)  27,433 
กรรมการ 4.80  3,571  -  (3,571)       - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.80   -  3,571(*)  (3,571)       - 
รวม   721,910      1,364,771 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (23,176)      (19,605) 
สุทธ ิ   698,734      1,345,166 

 
(*) กรรมการของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 แต่ยงัเป็น 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ต่อมาผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดโ้อนหุน้เพื่อช าระเงินใหกู้ย้ืม เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 

 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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เจ้าหนี้การค้า งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,656  1,985 
รวม -  -  1,656  1,985 

 
เจ้าหนี้อื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  511  185 
บริษทัร่วม 302  362  -  - 
รวม 302  362  511  185 

 
7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 433  532  12  36 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 49,511  1,373  4,878  2,625 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,040,261  670,815  178,566  82,104 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 144,821  164,048  -  - 
รวม 1,235,026  836,768  183,456  84,765 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 298,542  120,824  7,365  2,762 
สินคา้ระหวา่งผลิต 146,235  137,454  646  3,714 
วตัถุดิบ 339,255  245,236  6,032  3,460 
วสัดุโรงงาน 31,982  10,667  300  139 
สินคา้ระหวา่งทาง 621,989  55,500  -   -  
 1,438,003  569,681  14,343  10,075 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (29,759)  (22,763)  (277)  (698) 
สุทธ ิ 1,408,244  546,918  14,066  9,377 

        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 8,159,211  5,961,477  288,146  384,931 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 6,996  6,742  -  -  
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า -  -  (421)  (69) 
สุทธ ิ 8,166,207  5,968,219  287,725  384,862 

 
9 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 103,767 8 98,992  -   -  
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,245  18,922  -   -  
ลูกหน้ีค่าอากรขาเขา้ 3,146  5,901  -   -  
อ่ืนๆ 7,429  10,464  355  268 
รวม 116,587  134,279  355  268 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 
 
 

งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                     
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก  ผลิตและขายเคร่ือง                    
   วอเตอร์ 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  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 สัดส่วนความ 

เป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  
เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

 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 
 

ในเดือน พฤษภาคม 2562 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ออกไปร้อยละ 23 จากส่วนไดเ้สียทั้งหมด 
ร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 16.04 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั ยงัคงเป็นบริษทัร่วม
ของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 2.31 ลา้นบาท และขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 8.11 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุ นของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้จ านวน 10.10 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: ไม่มี) ซ่ึงส่วนแบ่งผลขาดทุนส าหรับปีของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 14.32 ลา้นบาท   
(2562: 4.22 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี   



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า โดยก าหนด
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนจากมูลค่าการใชโ้รงงานซ่ึงเป็นหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดย
ใชว้ิธีประมาณการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงอา้งอิงจากแนวโนม้ผลประกอบการโดยค านึงถึงประสบการณ์
ในอดีตและปรับปรุงดว้ยแนวโนม้การเจริญเติบโตของรายไดใ้ชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8.23 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีประมาณการต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมดงักล่าว บริษทัจึงรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 27.30 ลา้นบาท 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงิน โดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 

 

 บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก  
วอเตอร์ 

 ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
รายได ้ 144,351  251,356 
ขาดทนุจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (55,070)  (58,197) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) (55,070)  (58,197) 
    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท (14,318)  (18,149) 

    
สินทรัพยห์มุนเวียน 113,572  135,386 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 178,791  198,413 
หน้ีสินหมุนเวียน (304,452)  (285,821) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (27,320)  (33,341) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) (39,409)  14,637 
    
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  4,218 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
สัดส่วนความ
เป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   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  

 
 

-  105,000 
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  45,000  74,000 
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  90,000  - 

 
 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
สัดส่วนความ
เป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

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

ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ
ส าหรับท่ีอยู่อาศยัและรถยนต ์  99.99  99.99  834,756  700,000  1,092,006  700,000  -  -  1,092,006  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  

 
36,963 

  
22,311 

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

  
- 

รวม           1,602,394  1,201,309  (16,000)  (16,000)  1,586,394  1,185,309  171,963  201,311 
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ลกัษณะธุรกิจ 
  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิจาก

การดอ้ยค่า  
เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

 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 

  
 

99.99 

  
      
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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การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั จากผูถื้อ
หุน้รายหน่ึง จ านวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 90.79 บาท เป็นจ านวนเงิน 9.08 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ
บริษทัเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 8.27 
ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 0.81 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000 หุน้ ซ่ึง
มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ทั้งน้ี
สัดส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 50,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท ทั้งน้ี
สัดส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2563 บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 
735 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 7,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 477.75 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 7,350,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 65 บาท) โดยลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 35 บาท และน าทุนจดทะเบียนท่ีลดลงดงักล่าวไปชดเชยขาดทุนสะสมท่ี
ยงัไม่ไดจ้ดัสรรปี 2562 ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเ้มชัน่ จ ากดั 
จากผูถื้อหุน้สามราย จ านวน 810,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 7.46 บาท เป็นจ านวนเงิน 6.04 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนการถือ
หุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.50 เป็นร้อยละ 99.99 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็นจ านวน 
60.31 ลา้นบาท และก าไรสะสมเพิ่มขึ้น จ านวน 54.27 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,800,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้65 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 182 ลา้นบาท ทั้งน้ี
สัดส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,692,400 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้65 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 175 ลา้นบาท ทั้งน้ี
สัดส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 440,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ี
ตราไว ้100 บาทต่อหุน้ และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 44 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วน
การถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74.37 เป็นร้อยละ 77.50 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวน 2.30 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 2.30 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 10  มิถุนายน 2562 บริษทั เมอิโซะ  เอสเอ็นซี พริซิชัน่ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 450,000 หุ้น ซ่ึงมี
มูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท ท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94.55 เป็นร้อยละ 97.00 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น
เป็นจ านวน 1.78 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 1.78 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562  บริษัท เมอิโซะ จ ากัด และนายเซอิจิ คิโนชิตะได้โอนหุ้นทั้ งหมดของบริษัท เมอิโซะ   
เอสเอ็นซี พริซิชัน่ จ ากดั จ านวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท ให้แก่บริษทัเพื่อเป็น
การช าระเงินให้กูย้ืมและเจา้หน้ีอ่ืน ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 97.00 เป็นร้อยละ 99.99 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 2.24 ลา้นบาท และก าไรสะสมลดลงเป็นจ านวน 2.24 
ลา้นบาท 

 

การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษทั เอส เอส เอ็ม ออโตเมชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยใหแ้ก่บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 218.74 
ลา้นบาท และขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยให้แก่บริษทั เอส 
เอ็น ซี คูลล่ิง ซัพพลาย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 23.68 ลา้นบาท บริษทัมีผลขาดทุนจาก
การจ าหน่ายเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสุทธิจากการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวจ านวน 60.26 ลา้นบาท และ 24.98 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บช าระเงิน
จากการขายเงินลงทุนดงักล่าวแลว้เตม็จ านวน  

 
บริษัทย่อยเลิกกิจการ 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท 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 
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การโอนกิจการบางส่วนระหว่าง บริษัท เอส เอส เอม็ ออโต้เมช่ัน จ ากัด และบริษัท อินฟินิตี ้พาร์ท จ ากัด 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
ท่ีประชุมไดมี้มติให้ยา้ยสายการผลิตโลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะของบริษทัให้แก่ บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยอีกแห่ง ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2563 ผูโ้อนกิจการไดโ้อนสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 233.69 ลา้นบาท และผูรั้บ
โอนกิจการจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 233.69 ลา้นบาท 
 
การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า โดยก าหนด
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนจากมูลค่าการใชโ้รงงานซ่ึงเป็นหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดย
ใชว้ิธีประมาณการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงอา้งอิงจากแนวโน้มผลประกอบการโดยค านึงถึงประสบการณ์
ในอดีตและปรับปรุงดว้ยแนวโนม้การเจริญเติบโตของรายไดใ้ชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8.20 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีประมาณการสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัจึงไม่ไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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12 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

 

 
 

(*) จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 3)  

     งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 
 

บริษทั 

  
 

ลกัษณะธุรกิจ 

  
สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิ 
จากการดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

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

     (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั ฟอร์ท เวนด้ิง 
   จ ากดั 

   บริหารจดัการเคร่ืองจ าหน่าย
สินคา้อตัโนติ 

   
-(*) 

  
5.00 

  
- 

  
620,000 

  
- 

  
26,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
26,000 

  
- 

  
- 

บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี    
   สมุทรปราการ จ ากดั 

 แนะน าปัญหาเก่ียวกบัดา้นการ
บริหารงานพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม 

   
 

-(*) 

  
 

12.50 

  
 

- 

  
 

4,000 

  
 

- 

  
 

500 

  
 

- 

  
 

- 

  
 
- 

  
 

500 

  
 

- 

  
 

- 
รวม             -  26,500  -  -  -  26,500  -  - 
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13 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 

 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
บริษทั เอส เอน็ ซี  

แอตแลนติก  ฮีต ปัมพ ์จ ากดั  บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 
 

บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 26  40  40   
        

สินทรัพยห์มุนเวียน 113,415  19,623  143,139   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,712  159,561  10,090   
หน้ีสินหมุนเวียน (59,328)  (1,290)  (50)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (125)  -  -   

สินทรัพย์สุทธิ 60,674  177,894  153,179   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 15,775  71,158  61,272  148,205 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั       547 
ตดัรายการระหว่างกนั       (53,248) 
รวม       95,504 
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 31 ธนัวาคม 2563 

 
บริษทั เอส เอน็ ซี  

แอตแลนติก  ฮีต ปัมพ ์จ ากดั  บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั 
 

บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั 
 

รวม 
 (พันบาท) 

        
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 26  40  40   
        

รายได ้ 372,141  149  572   
ก าไร 35,154  (3,693)  152   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (23)  -  -   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 35,131  (3,693)  152   
ก าไรท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 9,134  (1,477)  61  7,718 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั       (2,592) 
ตดัรายการระหว่างกนั       (167) 
รวม       4,959 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (6)  -  -  (6) 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั       - 
รวม       (6) 
        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 43,344  (1,156)  (1,965)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (125)  149  (9,480)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน        
   (เงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 12.99 ลา้นบาท) (49,950)  -  -   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (6,731)  (1,007)  (11,445)   
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 31 ธนัวาคม 2562 

 
บริษทั เอส เอน็ ซี  

แอตแลนติก  ฮีต ปัมพ ์จ ากดั  
บริษทั เอส เอส เอม็  
ออโตเ้มชัน่ จ ากดั  

บริษทั โอดิน  
พาวเวอร์ จ ากดั 

 บริษทั ยะลาฟ้า
สะอาด จ ากดั 

 
รวม 

 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 26  22.5  45  45   
          

สินทรัพยห์มุนเวียน 147,457  115,486  20,856  153,197   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,392  264,358  161,890  28   
หน้ีสินหมุนเวียน (80,240)  (98,020)  (1,159)  (198)   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (78)  (6,096)  -  -   

สินทรัพย์สุทธิ 75,531  275,728  181,587  153,027   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 19,638  62,039  81,714  68,862  232,253 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั         538 
ตดัรายการระหว่างกนั         (60,679) 
รวม         172,112 
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 31 ธนัวาคม 2562 

 
บริษทั เอส เอน็ ซี  

แอตแลนติก  ฮีต ปัมพ ์จ ากดั  
บริษทั เอส เอส เอม็  
ออโตเ้มชัน่ จ ากดั  

บริษทั โอดิน  
พาวเวอร์ จ ากดั 

 บริษทั ยะลาฟ้า
สะอาด จ ากดั 

 
รวม 

 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 26  22.5  45  45   
          

รายได ้ 383,687  442,152  202  1,874   
ก าไร 32,671  (4,405)  (6,637)  1,451   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 41  70  -  -   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 32,712  (4,335)  (6,637)  1,451   
ก าไรท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8,505  (914)  (2,987)  653  5,257 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั         (139) 
ตดัรายการระหว่างกนั         (902) 
รวม         4,216 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 11  16  -  -  27 

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั         (1) 
รวม         26 
          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 25,153  57,177  (1,092)  (454)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 1,810  (48,616)  (37)  1,874   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน          
   (เงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7.84 ลา้นบาท) (70,200)  (11,746)  -  -   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (43,237)  (3,185)  (1,129)  1,420   
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14 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
   (พันบาท) 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   219,595  327,508  -  152,196 
เพิ่มขึ้น  148,658  65,580  -  -  
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 (131,899)  (21,297)  -  -  
จ าหน่าย  -    (152,196)      (152,196) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  236,354  219,595  -  -  
         

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         9,595  95,375  -  83,538 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  1,693  3,692  -  1,931 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 (1,689)  (4,003)  -  -  
จ าหน่าย  -   (85,469)  -      (85,469) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  9,599  9,595  -  -  
         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม   226,755  210,000  -  -  

 
การโอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัมีการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีจ านวน 130.21 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินบางส่วนไปใชภ้ายในกลุ่มบริษทั 
 
การค า้ประกัน  
 
บริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินมูลค่าตามบญัชีจ านวน 30.71 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะ
ยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (หมายเหตุข้อ 19) 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 16 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
รายไดค้่าเช่า 6,600  25,136  -  18,216 
ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา        
- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีรายไดค้่าเช่า -  564  -  564 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและโรงงานให้เช่าแก่บริษทัร่วมและกิจการอ่ืน สัญญาเช่า 
แต่ละสัญญาน้ีไม่สามารถยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี (2562: 1 ปี และ 3 ปี) การต่ออายสุัญญาจะเป็นไปตามการต่อรอง
กบัผูเ้ช่าทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและโรงงานให้เช่าแก่บริษทัร่วม มีราคาประเมินรวม 67.27-ลา้นบาท ประกอบดว้ยราคา
ประเมินโรงงานจ านวน 57.99 ลา้นบาท และราคาประเมินท่ีดินจ านวน 9.28 ลา้นบาท ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ โดยพิจารณาวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนัส าหรับท่ีดินและวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้
อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงส าหรับโรงงาน มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการ
วดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอีกส่วนหน่ึงไดแ้ก่ ที่ดินที่ยงัไม่ระบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต มีราคา
ประเมินรวมจ านวน 291.28 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใช้
ประโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม 
อยู่ในระดบัท่ี 2 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มี

นัยส ำคัญ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ
และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

การคิดลดกระแสเงินสด   รูปแบบการ
ประเมินมูลค่าพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบนั
ข อ งก ร ะ แส เ งิ นสด สุท ธิ ท่ี ไ ด้ จ า ก
ทรัพยสิ์น โดยค านึงถึงการเพิ่มขึ้ นของ
อตัราค่าเช่าท่ีคาดไว ้กระแสเงินสดสุทธิ
ท่ีคาดไวจ้ะถูกคิดลดโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ี
ปรับค่าความเส่ียงแล้ว การประมาณ
อัตราคิดลดได้พิจารณาถึงคุณภาพของ
อาคารและสถานท่ีตั้ง (ต าแหน่งท่ีดีท่ีสุด 
หรือ รองลงมา) คุณภาพเครดิตของผูเ้ช่า
และระยะเวลาการเช่า  

• อัตราคิ ดลดในการประ เ มิน     
ร้อยละ12 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไว้
จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก 
• อตัราคิดลดต ่าลง (สูงขึ้น) 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ขาย
อาคาร และโรงงานแห่งหน่ึงให้กบับริษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั และเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษทั
ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงตามสัญญาการโอนกรรมสิทธ์ิอาคารและสิทธิการเช่าท่ีดิน เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 606.5 ลา้น
บาท โดยมีก าหนดรับช าระในเดือน พฤษภาคม และกนัยายน 2562 จ านวนเงิน 300 ลา้นบาท และ 306.5 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญา บริษทัจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมโรงงานก่อนการส่งมอบในเดือน
กนัยายน 2562 ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 66.73 ลา้นบาท และ ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์จ านวน 1.04 ลา้นบาท เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายตั้งแต่วนัท่ี
ดงักล่าว ต่อมาบริษทัไดโ้อนการควบคุมในอาคารและสิทธิการเช่าขา้งตน้ให้แก่ บริษทั ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด กลุ่มบริษทัและบริษัทรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขายสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายท่ี
เก่ียวข้องในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 524.77 ลา้นบาท 
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15 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

  งบกำรเงินรวม 

 หมายเหตุ 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช ้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562  251,279  1,053,004  2,431,365  489,648  89,527  19,183  38,993  4,372,999 
เพ่ิมขึ้น  8,173  131,469  230,456  27,852  8,506  5,854  249,944  662,254 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 11,353  9,944  -  -  -  -  -  21,297 
โอน  478  143  17,013  3,110  -  -  (20,744)  - 
จ าหน่าย  -  (19,861)  (12,325)  (22,247)  (13,972)  -  (62)  (68,467) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ                 
   1 มกรำคม 2563  271,283  1,174,699  2,666,509  498,363  84,061  25,037  268,131  4,988,083 
เพ่ิมขึ้น  55,642  178,978  184,388  48,341  13,605  6,534  310,601  798,089 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 131,899  -  -  -  -  -  -  131,899 
โอน  -  49,771  173,595  2,457  -  -  (225,823)  - 
จ าหน่าย  -  (4,936)  (203)  (4,554)  -  -  (2,431)  (12,124) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  458,824  1,398,512  3,024,289  544,607  97,666  31,571  350,478  5,905,947 
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  งบกำรเงินรวม 

 หมายเหตุ 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562  17,143  228,248  1,387,175  393,427  74,144  13,729  -  2,113,866 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  8,179  45,047  183,561  44,350  5,929  2,664  -  289,730 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 -  4,003  -  -  -  -  -  4,003   
จ าหน่าย  -  (5,009)  (11,234)  (22,512)  (11,686)  -  -  (50,441) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ                 
   1 มกรำคม 2563  25,322  272,289  1,559,502  415,265  68,387  16,393  -  2,357,158 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  12,967  58,084  247,310  49,218  7,145  3,006  -  377,730 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 1,689  -  -  -  -  -  -  1,689 
จ าหน่าย  -  (349)  (147)  (4,495)  -  -  -  (4,991) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  39,978  330,024  1,806,665  459,988  75,532  19,399  -  2,731,586 
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  งบกำรเงินรวม 

  

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  245,961  902,410  1,107,007  83,098  15,674  8,644  268,131  2,630,925 
  245,961  902,410  1,107,007  83,098  15,674  8,644  268,131  2,630,925 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  418,846  1,068,488  1,217,624  84,619  22,134  12,172  350,478  3,174,361 
  418,846  1,068,488  1,217,624  84,619  22,134  12,172  350,478  3,174,361 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 374.84 ลา้นบาท  
(2562: 353.81 ล้านบาท)
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ข้อจ ากัดภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคาร 
 
กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเงินกู้กับธนาคารในประเทศหลายแห่ง ซ่ึงสัญญาระบุการให้ค ามัน่ต่อธนาคารว่า กลุ่ม
บริษทัจะไม่น าเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืนๆ (หมายเหตุข้อ 19) 
 
การค า้ประกัน  
 
บริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินมูลค่าตามบญัชีจ านวน 117.95 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (หมายเหตุข้อ 19) 
 
การทดสอบการด้อยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อยบางแห่งซ่ึงมี
ขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า โดยก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากมูลค่าการใชโ้รงงานซ่ึง
เป็นหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดยใช้วิธีประมาณการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงอา้งอิงจาก
แนวโน้มผลประกอบการโดยค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงดว้ยแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้
ใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8.20 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีประมาณการสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน
อาคารและอุปกรณ์บริษัทย่อยดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 31,103  130,172  265,224  28,275  16,664  3,859  62  475,359 
เพ่ิมขึ้น -  -  9,073  482  2,665  -  1,972  14,192 
จ าหน่าย -  (11,279)  (21,114)  (3,745)  (3,228)  -  (62)  (39,428) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ                
   1 มกรำคม 2563 31,103  118,893  253,183  25,012  16,101  3,859  1,972  450,123 
เพ่ิมขึ้น -  145  10,739  1,707  1,185  330  8,616  22,722 
โอน -  -  1,934  38  -  -  (1,972)  - 
จ าหน่าย -  -  -  (864)  -  -  -  (864) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 31,103  119,038  265,856  25,893  17,286  4,189  8,616  471,981 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 606  39,000  179,372  22,387  13,750  1,030  -  256,145 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 110  4,931  24,173  2,121  1,085  541  -  32,961 
จ าหน่าย -  (4,206)  (16,574)  (3,533)  (3,164)  -  -  (27,477) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ                
   1 มกรำคม 2563 716  39,725  186,971  20,975  11,671  1,571  -  261,629 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 109  4,113  18,753  1,839  1,487  576  -  26,877 
จ าหน่าย -  -  -  (856)  -  -  -  (856) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 825  43,838  205,724  21,958  13,158  2,147  -  287,650 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

82 

  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 30,387  79,168  66,212  4,037  4,430  2,288  1,972  188,494 
 30,387  79,168  66,212  4,037  4,430  2,288  1,972  188,494 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 30,278  75,200  60,132  3,935  4,128  2,042  8,616  184,331 
 30,278  75,200  60,132  3,935  4,128  2,042  8,616  184,331 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 39.56 ลา้นบาท (2562: 48.62 ล้านบาท) 
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16 สัญญำเช่ำ 
 

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
อาคาร 293,587  48,322 
ยานพาหนะ 816  - 
รวม 294,403  48,322 

 
ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 1.13 ลา้นบาท  
 
กลุ่มบริษทัเช่าคลงัสินคา้และโรงงานหลายแห่งเป็นระยะเวลา 1-3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่า
ใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กลุ่มบริษทัเป็นผูมี้สิทธิ
เลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะประเมินตั้ งแต่วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์อยา่งมีสาระส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- อาคาร 31,906  -  5,369  - 
- ยานพาหนะ 314  -  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 13,397  -  2,197  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 25,169  -  4,584  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 1,053  -  156  - 
ค่าเช่าจ่าย -  52,744  -  6,993 
 
ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 38.9 ลา้นบาท และ 6.6 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 

 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและโรงงานท่ีให้เช่าแก่บริษทัร่วมตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าแต่ละฉบบัก าหนดระยะเวลาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็นเวลา 1 ปี เร่ิม 1 มกราคม 2564 ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564โดย
การต่ออายุสัญญาเช่าในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดก าหนดรายได้
ค่าเช่าเป็นจ านวนคงท่ี  

 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าด าเนินงาน  

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ภายใน 1 ปี  6,050  - 
รวม 6,050  - 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ค่าสิทธิ 

ในการผลิต  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง 
  

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 47,100  52,887  11,606  111,593 
เพิ่มขึ้น 2,204  -  1,115  3,319 
โอน 1,337  -  (1,337)  - 
จ าหน่าย (441)  -  -   (441) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 50,200 

 
52,887 

 
11,384 

 
114,471 

เพิ่มขึ้น 9,399  -  744  10,143 
โอน 5,349  -  (5,349)  - 
จ าหน่าย (167)  -  -  (167) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 64,781  52,887  6,779  124,447 

        
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 21,395  31,048  -  52,443 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,205  5,154  -  9,359 
จ าหน่าย (160)  -  -  (160) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 25,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
36,202 

 
- 

 
61,642 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,895  4,729  -  9,624 
จ าหน่าย (152)  -  -  (152) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 30,183  40,931  -  71,114 

        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 24,760  16,685  11,384  52,829 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 34,598  11,956  6,779  53,333 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์ 
 ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง 
 รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 11,760  3,350  15,110 
เพิ่มขึ้น 90  567  657 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 11,850  3,917  15,767 
เพิ่มขึ้น 9,126  744  9,870 
โอน 3,917  (3,917)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 24,893  744  25,637 

      

ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,063  -  3,063 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,174  -  1,174 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 4,237  -  4,237 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,359  -  1,359 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 5,596  -  5,596 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 7,613  3,917  11,530 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 19,297  744  20,041 

 
ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิในการผลิตถูกปันส่วนไปยงัต้นทุนของสินคา้คงเหลือ และรับรู้ในต้นทุนขายเม่ือสินคา้ถูก
จ าหน่าย ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนบนัทึกในค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินและโรงงาน 8,712  9,772  8,502  8,502 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร   24,826  819  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอุปกรณ์ 14,704  615  -  - 
อ่ืน ๆ 1,216  1,686  -  - 
รวม 49,458  12,892  8,502  8,502 
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19 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2563 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก  
   สถาบนัการเงิน 

 
2.70 - 3.16 

 
-  710,000  710,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2.65 - 3.61 

 
202,179  -  202,179 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2.65 - 3.61  544,949  -  544,949 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
4.25 

 
-  28,356  28,356 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  4.25  -  272,684  272,684 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้    747,128  1,011,040  1,758,168 

 
  งบกำรเงินรวม 
  2562 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 
 

ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก  
   สถาบนัการเงิน 

 
2.95  -  169,000  169,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  3.85 - 4.78  25,500      19,567  45,067 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  4.50 - 4.78  -  32,302  32,302 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้    25,500  220,869  246,369 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละต่อปี)   (พันบาท)   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก  
   สถาบนัการเงิน 

 
2.70 - 3.16 -  710,000  710,000 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
4.25 -  4,594  4,594 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  4.25 -  44,694  44,694 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้   -  759,288  759,288 

 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจ้ริง 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละต่อปี)   (พนับาท)   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก  
   สถาบนัการเงิน 

 
2.95 -  154,000  154,000 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้   -  154,000  154,000 
 

 

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน 148,658  -  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่
เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 5,000 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 153,658  -  -  - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 504 ลา้นบาท และบริษทั
ไดเ้บิกใชเ้ตม็วงเงินแลว้ (31 ธันวาคม 2562 : 215 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามล าดับ)  
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินจากธนาคารพาณิชยจ์ านวนเงิน
รวม 710 ลา้นบาท และ 710 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 169 ล้านบาท และ 154 ล้านบาท ตามล าดับ) โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.70 - 3.16 ต่อปี (2562: ร้อยละ 2.95) และจะถึงก าหนดช าระตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

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 
 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัย่อยอีกแห่งและใหค้ ามัน่ต่อธนาคารวา่จะไม่
น าท่ีดินและโรงงานซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืน (หมายเหตุข้อ 14 และ 15) 
 
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวน
เงินรวม 100 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.1 และ MLR-3.5 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2563 จนถึงเดือนสิงหาคม 2568 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัและให้ค ามัน่ต่อธนาคารว่าจะไม่น าเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืน (หมายเหตุข้อ 15) 
 
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวน
เงินรวม 50 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 และ Prime rate-2 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน 
เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2569  

 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยและ
ให้ค ามัน่ต่อธนาคารว่าจะไม่น าเคร่ืองจักรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อยไปก่อภาระผูกพนัใดๆ กับบุคคลอ่ืน 
(หมายเหตุข้อ 15) 
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เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
จ านวนเงินรวม 620 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อย MLR - 2.3 และ MLR - 2.0 ต่อปี มีก าหนดช าระคืน
เป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2570 ทั้งน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูย้ืมแลว้ 
เป็นจ านวนเงิน 150 ลา้นบาท 
 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดินของบริษทัยอ่ยอีกแห่ง (หมายเหตุข้อ 14 และ 15) 

 
เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวน
เงินรวม 40 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.15 และ MLR - 3.5 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน
เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ทั้งน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูย้ืมแลว้ เป็นจ านวนเงิน 
37.31 ลา้นบาท 

 
เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวนเงิน
รวม 24 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.15 และ MLR - 3.5 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนเร่ิม
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงเดือนธนัวาคม 2568 ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูย้มืแลว้ เป็นจ านวนเงิน 8.05 
ลา้นบาท 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัและให้ค ามัน่ต่อธนาคารว่าจะไม่น าเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืน (หมายเหตุข้อ 15) 
 
นอกจากน้ีบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ี เป็นตน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยบางแห่งไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงิน
กูย้มื ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหธ้นาคารเรียกช าระเงินกูย้มืท่ีคา้งช าระตามสัญญาดงักล่าวทั้งจ านวนไดท้นัที อยา่งไรก็ตามเม่ือ
วนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 และ 29 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บหนังสือผ่อนผนัการผิดเง่ือนไขทางการเงิน
จากธนาคารดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นเงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของบริษทัย่อย
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จึงไม่ไดจ้ดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 
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20 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 50,435   78,511  8,502  11,020 

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุานโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

  
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  78,511  65,260  11,020  15,046 
         

รับรู้ในก ำไรขำดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  5,376  6,562  493  1,513 
ตน้ทุนบริการในอดีต  -  15,986  -  3,482 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  1,256  1,579  391  330 
กลบัรายการ  (22,501)  -  (2,590)  - 

  (15,869)  24,127  (1,706)  5,325 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

    
 

    
 

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  -  (6,989)  -  (2,107) 
- ขอ้สมมติทางการเงิน   949  6,616  158  776 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  (3,144)  (10,503)  1,822  (8,020) 

  (2,195)  (10,876)  1,980  (9,351) 

         
ผลประโยชน์จ่าย  (10,012)  -   (2,792)  -  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  50,435  78,511  8,502  11,020 

  
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด   1.05 - 1.92  1.14 - 2.1    1.13 - 1.26     1.14 - 1.59 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.25  4.25  4.25  4.25 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  0 - 27     0 - 27  0 - 27   0 - 27 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 11 - 23 ปี  
(2562: 10 - 24 ปี) 
 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  

 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (2,684)  2,900  (400)  427 
เงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 5,549  (4,874)  818  (736) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลง 
   ร้อยละ 10)                                                                      (1,928)  2,173  (183)  206 
        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (3,844)  4,151  (471)  507 
เงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 7,357  (6,900)  912  (858) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลง 
   ร้อยละ 10) 

 
(2,718) 

  
3,054 

  
(302) 

  
336 
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21 ส ำรอง 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116-บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส ำรองกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของปี 2563 
ส ารองการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมประกอบดว้ย 
- ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

22 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  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
    ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
 ที่ใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  ระหว่ำงกัน  รวม 
    2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 771,993  1,082,048  5,605,826  2,556,283  2,579,733  2,983,622  2,966  3,632  -  -   8,960,518  6,625,585 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 3,030  2,589  1,073  17,354  276,234  203,646  16,975  14,123  (297,312)  (237,712)  -  -  
รวมรำยได้ 775,023  1,084,637  5,606,899  2,573,637  2,855,967  3,187,268  19,941  17,755  (297,312)  (237,712)  8,960,518  6,625,585 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 69,498  97,239  144,082  29,791  276,476  222,449  (13,840)  (19,941)  -  -   476,216  329,538 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย                     -  524,774 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     -  2,309 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (48,701)  (10,629) 
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย                     (4,218)  (18,149) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (10,679)  (101,543) 
ก ำไรส ำหรับปี                      412,618  726,300 
                        

การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 682,551  1,002,199  1,264,611  1,063,331  2,579,257  2,978,456  2,966  3,632  -  -   4,529,385  5,047,618 
ต่างประเทศ 89,442  79,849  4,341,215  1,492,952  476  5,166  -  -   -  -   4,431,133  1,577,967 
รวมรำยได้ 771,993  1,082,048  5,605,826  2,556,283  2,579,733  2,983,622  2,966  3,632  -  -   8,960,518  6,625,585 
                        

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 771,993  1,082,048  5,605,826  2,556,283   2,579,733  2,983,622  2,966  3,632  -  -   8,960,518  6,625,585 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
 ที่ใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลิตและประกอบ  ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  ระหว่ำงกัน  รวม 
    2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 26,549  37,235  -  -  323,385  399,311  -  734  -  -  349,934  437,280 
                        

ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 2,727  1,968  -  -  33,214  19,030  77,860  29,673  -  -  113,801  50,671 
                        

จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย                     -  524,774 
รายไดเ้งินปันผล                      171,963  201,311 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     -  (27,300) 
กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย                

 
    -  86,999 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                     -  (171,748) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     -  (8,107) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (21,549)  (4,312) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (11,252)  (85,302) 
ก ำไรส ำหรับปี                      252,963  566,986 
                        

การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 26,549  37,235  -  -  323,385  399,311  -  734  -  -  349,934  437,280 
 

               
 

       

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 26,549  37,235  -  -  323,385  399,311  -  734  -  -  349,934  437,280 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 ลูกค้ารายใหญ่ 
 

ในปี 2563 รายไดจ้ากลูกคา้ 3 ราย จากส่วนงานผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและส่วนงานผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินประมาณ 2,360 ลา้นบาท 1,284 ลา้นบาท และ 1,021 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(2562: 1,170 ล้านบาท และ 897 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั  
 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามตารางดา้นล่าง จึงไดรั้บ
สิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
    



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บตัรส่งเสริมเลขท่ี  กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
ส าหรับก าไรสุทธินบัจากวนัท่ี  

การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา  

ผลขาดทนุระหว่างเวลาท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมสามารถน าไปหกัออก
จากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัเวลา

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซำน อีโวลูช่ัน จ ำกัด       

60-0456-1-04-1-0  
ผลิตช้ินส่วนโลหะส าหรับชินส่วนพลาสติก
ส าหรับอุตสาหกรรม  21 เมษายน 2560  3 ปี  5 ปี 

บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลำย จ ำกัด       
62-0639-1-05-1-0  ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  1 กรกฎาคม 2562  3 ปี  5 ปี 
บริษัท อิมมอทัล พำร์ท จ ำกัด       

1993(2)/2557  ผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  2 มีนาคม 2558  5 ปี  5 ปี 
60-0915-0-00-1-2  ผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ยงัไม่ใชสิ้ทธิ  5 ปี  5 ปี 
63-0890-1-05-1-0  ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  18 พฤษภาคม 2563  3 ปี  5 ปี 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บตัรส่งเสริมเลขท่ี  กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
ส าหรับก าไรสุทธินบัจากวนัท่ี  

การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา  

ผลขาดทนุระหว่างเวลาท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมสามารถน าไปหกัออก
จากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัเวลา

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 
บริษัท พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกัด       

1326(5)/2555  ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือเคลือบดว้ยพลาสติก  1 กนัยายน 2555  8 ปี  5 ปี 
บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมช่ัน จ ำกัด       

62-0743-0-00-1-2  ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ รวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  3 สิงหาคม 2559  

ร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิใน 3 ปี
แรก และร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ

ในปีท่ี 4-8  5 ปี 
บริษัท อินฟินิตีพ้ำร์ท จ ำกัด       

1295(5)/2555  ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  2 พฤษภาคม  2555  8 ปี  5 ปี 
1296(5)/2555  ผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  6 เมษายน 2555  8 ปี  5 ปี 

       
         
         
         



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บตัรส่งเสริมเลขท่ี  กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธินบัจากวนัท่ี  

การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับก าไรสุทธิเป็นเวลา  

ผลขาดทนุระหว่างเวลาท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมสามารถน าไปหกัออก
จากก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัเวลา 

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 
บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวติี ้แอนโทโลจี จ ำกัด       

2103(2)/2556  ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  15 กรกฎาคม 2557  6 ปี  5 ปี 
2167(1)/2556  การวิจยัและพฒันา  ยงัไม่มีรายได ้  8 ปี  5 ปี 

60-0147-1-00-1-0  ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองอบผา้  24 กุมภาพนัธ์ 2560  3 ปี  5 ปี 
60-0046-0-00-0-2  ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และผลิตช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  -  -  - 
63-0527-1-00-0-0  ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และผลิตภณัฑก์ลุ่มภาพและเสียง  -  -  - 
63-0590-1-00-1-0  ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอจัฉริยะ  7 มิถุนายน 2563  5 ปี  5 ปี 
63-1306-1-00-1-0  กิจการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  3 ธนัวาคม 2563  3 ปี  5 ปี 
บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮตี ปัมพ์ จ ำกัด       

1719(5)/2557  ผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  17 ธนัวาคม 2557     6 ปี  5 ปี 
บริษัท เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พริซิช่ัน จ ำกัด       
58-2218-0-00-1-0  ผลิตเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และช้ินส่วน  12 ตุลาคม 2558  8 ปี  5 ปี 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 
 

 งบกำรเงินรวม  
 2563  2562 
ส าหรับปีส้ินสุด      

   วันที่ 31 ธันวาคม 

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 512,673  3,918,460  4,431,133  454,524  1,123,443  1,577,967 
ขายในประเทศ 763,262  3,766,123  4,529,385  2,241,140  2,806,478  5,047,618 
รวมรำยได้ 1,275,935  7,684,583  8,960,518  2,695,664  3,929,921  6,625,585 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
ส าหรับปีส้ินสุด   
  วันที่ 31 ธันวาคม 

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายในประเทศ -  349,934  349,934  -  437,280  437,280 
รวมรำยได้ -  349,934  349,934  -  437,280  437,280 

 
 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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23 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  457,098  476,585  38,705  45,190 
ค่าล่วงเวลา  144,682  109,138  11,948    15,087 
ค่าสวสัดิการ  96,958  81,461  7,729  10,851 
โบนสั  -  89,284   -     11,504 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  7,374  9,756  1,099  1,532 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 20 6,632  24,127  884  5,325 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  64,697  15,050  7,401  500 
อ่ืนๆ   12,614  12,745  1,371  1,439 
รวม  790,055  818,146  69,137  91,428 

  
 โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานใน

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

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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24 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  
   และงานระหวา่งท า 

  
172,474 

  
56,612 

  
25,414 

  
32,076 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  7,279,075  5,254,472  172,346  234,026 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 23 790,055  818,146  69,137  91,428 
ค่าเส่ือมราคา 14, 15, 16 411,644  293,422  32,250  34,892 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 9,624  9,359  1,359  1,174 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า  
   (2562: ค่าเช่าจ่าย) 

 
 

 
51,261 

  
93,887 

  
4,068 

  
17,480 

 
25 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   39,488  103,329  10,264  84,906 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   (1,756)  1,230  261  (397) 
         

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (27,053)  (3,016)  727  793 
รวมภำษีเงินได้  10,679  101,543  11,252  85,302 

 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 
ภาษีเงินได้ 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ี 
   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
   อ่ืน (2,126)  425  (1,701)  -  -  - 
ก าไรจากการประมาณ            
   ตามหลกัคณิตศาสตร์            
   ประกนัภยั 2,195  (439)  1,756  10,876  (2,175)  8,701 
รวม 69  (14)  55  10,876  (2,175)  8,701 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2563  2562 
 

ภาษีเงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น           
สินทรัพยท์างการเงินท่ี 
   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า  
    ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 
    เบด็เสร็จอ่ืน (2,126)  425  (1,701)  -  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ   
   ประมาณตามหลกั 

    
 

 
 

 
 

 
 

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,980)  396  (1,584)  9,351  (1,870)  7,481 
รวม (4,106)     821  (3,285)  9,351  (1,870)  7,481 

 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   423,297    827,843 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  84,659  20  165,569 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (64,382)    (75,844) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,922    10,797 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (22,642)    (4,217) 
ผลขาดทุนในปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
12,878 

    
4,008 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   (1,756)    1,230 
รวม 3  10,679  12  101,543 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   264,215    652,288 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  52,843  20  130,458 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (42,017)    (52,577) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   165    7,818 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   261    (397) 
รวม 4  11,252  13  85,302 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รวม 73,310  43,901  (22,545)  (20,852)  11,517  11,004  (5,171)  (5,429)  
การหกักลบรายการของภาษี  (22,545)  (19,057)  22,545      19,057  (5,171)  (5,429)  5,171  5,429 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  50,765  24,844  -  (1,795)  6,346  5,575  -   - 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น      บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 1 มกรำคม 
2562 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวำคม 
2562 

  1 มกรำคม 
2563 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวำคม
2563 

 (พันบาท)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หน้ีสงสัยจะสูญ) -  -  -  -  -  75  -  75 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 3,204  1,328  -  4,532  4,532  1,420  -  5,952 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 10,264  (1,604)  -  8,660  8,660  -  -  8,660 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 2,603  -  -  2,603  2,603  (2,180)  -  423 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (การลดลงของมูลค่ายติุธรรม) - 

 
-  - 

 
- 

 
677 

 
- 

 
425 

 
1,102 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13,052  5,507  (2,175)  16,384  16,384  (5,858)  (439)  10,087 
รายไดร้อตดับญัชี 12,608  (886)  -  11,722  11,722  (2,096)  -  9,626 
ยอดขาดทุนยกไป -  -  -  -  -  37,385  -  37,385 
รวม 41,731  4,345  (2,175)  43,901  44,578  28,746  (14)  73,310 

                

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ผลต่างอายกุารให้ 
   ประโยชนแ์ละการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น) (19,523)  (1,329)  -  (20,852)  (20,852)  (366)  -  (21,218) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  (1,327)  -  (1,327) 
รวม (19,523)  (1,329)  -  (20,852)  (20,852)  (1,693)  -  (22,545) 

                
สุทธิ 22,208  3,016  (2,175)  23,049  23,726  27,053  (14)  50,765 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

109 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น      บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
  1 มกรำคม  

2562 

 ก าไรหรือขาดทุน  ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวำคม 
2562 

  1 มกรำคม 
2563 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวำคม 
2563 

 (พันบาท)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 154  (14)  -  140  140  (85)  -  55 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 10,264  (7,064)  -  3,200  3,200  -  -  3,200 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) -  5,460  -  5,460  5,460  -  -  5,460 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (การลดลงของมูลค่า 
   ยติุธรรม) -  -  -  - 
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-  425  1,102 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,009  1,065  (1,870)  2,204  2,204  (900)  396  1,700 
รวม 13,427  (553)  (1,870)  11,004  11,681  (985)  821  11,517 

                

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ผลต่างอายกุารให้ 
   ประโยชน์) 

 
(5,189) 

  
(240) 

  
- 

  
(5,429) 

  
(5,429) 

 
451  -  (4,978) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  -  (193)  -  (193) 
รวม (5,189)  (240)  -  (5,429)  (5,429)  258  -  (5,171) 

                
สุทธิ 8,238  (793)  (1,870)  5,575  6,252  (727)  821  6,346 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  34,251  85,232  -  - 
รวม 34,251  85,232  -  - 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2563 - 2569 กลุ่มบริษทัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษี
ดงักล่าว  

 
26 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุ้น เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)     

เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย
จากก าไร 6 เดือนแรกของปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 100,722 

 
 0.35 28 สิงหาคม 2563 

      
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2562 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 100,722 

 
 0.35 27 เมษายน 2563 

      
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย
จากก าไร 6 เดือนแรกของปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 143,889 

 
 0.50 30 สิงหาคม 2562 

      
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2561 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 
2562 143,889 

 
 0.50 26 เมษายน 2562 
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  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุ้น เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮตี ปัมพ์ จ ำกัด     

เงินปันผลประจ าปีประกาศจ่ายจาก
ก าไรสะสม ณ 31 ตุลาคม 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

 
 

49,950 

  
 

111.00 

 
 
29 พฤศจิกายน 2563 

เงินปันผลประจ าปีประกาศจ่ายจาก
ก าไรสะสม ณ 31 ตุลาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 

 
 

30,150 

  
 

67.00 

 
 
29 พฤศจิกายน 2562 

เงินปันผลประจ าปีประกาศจ่ายจาก
ก าไรสะสม ณ 30 พฤศจิกายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 

 
 

40,050 

  
 

89.00 

 
 

15 มกราคม 2562 

 
27 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล
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  งบกำรเงินรวม  
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
   (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                

   สินทรัพยท์างการเงินอื่น                
    ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   -  28,487  28,487  -  -  28,487  28,487 
    รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน   -  28,487  28,487         

                

หนี้สินทางการเงิน                
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                
    สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   (926)  -  (926)  -  (926)  -  (926) 
    รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน   (926)  -  (926)         

 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทนุ 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
   (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                

   สินทรัพยท์างการเงินอื่น                
    ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   -  28,487  28,487  -  -  28,487  28,487 
    รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน   -  28,487  28,487         
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 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 
1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  

ปรับปรุง
มูลค่า
ยติุธรรม  

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม  

 (พันบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียน 

         

ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น          
ความตอ้งการของตลาด 23,113  7,500  -  (2,126)  28,487 

รวม 23,113  7,500  -  (2,126)  28,487 

 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณ
โดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีใน
สกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน ท่ีถูกปรับปรุง 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความ
เส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและ
ติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อก าหนด
ระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการ
บริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมี
ประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนกังานทั้งหมดเขา้ใจ
ถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั
เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท า
หน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะ
รายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต  
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ 
 

(ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้ 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั ไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึง
ความเส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียด
การกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่
แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทั จะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและการส่งสินคา้ กลุ่ม
บริษทั จะทบทวนงบการเงิน ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับ
บางกรณี วงเงินยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายปี ยอดขายท่ีเกินกว่า
วงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระ
สูงสุดท่ี 5 เดือน 
 
ตารางท่ีแสดงไวด้้านล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกับฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 990,030  -  51,126  - 
เกินก าหนดช าระ        
   1 - 30 วนั 5,021  -  -  - 
   31 - 60 วนั 11  -  -  - 
   61 - 90 วนั 48  -  -  - 
   มากกวา่ 90 วนั 8,594  (376)  104  - 
รวม 1,003,704  (376)  51,230  - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 
   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (376) 

   
- 

  

สุทธิ 1,003,328    51,230   
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อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ี
คูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 

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 
 

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ ากดั
เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคาร ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
 

(ข.1.3) การค ้าประกนั  
 

กลุ่มบริษทั มีนโยบายให้การค ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัย่อยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 กลุ่มบริษทัออกหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัย่อย 1 แห่ง (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 19) 
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(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
จ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม
สัญญา 

 
 งบกำรเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่
อนุพนัธ์  

         

เงินกูยื้มระยะส้ันจาก 
   สถาบนัการเงิน 710,000  713,121  - 

 
-  713,121 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,249,934  2,249,934  -  -  2,249,934 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 44,699  44,699  -  -  44,699 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 202,179  224,155  - 

 

-  224,155 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั  
   การเงิน 544,949  -  573,313  -  573,313 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 28,356  40,602  -  -  40,602 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 272,684  -  161,269  160,800  322,069 
 4,052,801  3,272,511  734,582  160,800  4,167,893 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ 
   อนุพนัธ์  

         

เงินกูยื้มระยะส้ันจาก 
   สถาบนัการเงิน 710,000  713,121  - 

 
-  713,121 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 77,207  77,207  -  -  77,207 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 1,184  1,184  -  -  1,184 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี  
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,594 

 
6,600 

 
- 

 
- 

 
6,600 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 44,694  -  26,400  26,400  52,800 
 837,679  798,112  26,400  26,400  850,912 

 

 งบกำรเงินรวม  
  ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต ่     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
2562         
สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.22-1.30 834,863  -  -  834,863 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ี         
   เก่ียวขอ้งกนั 4.80 27,433  -  -  27,433 
รวม  862,296  - - -  862,296 
         

หนี้สินทางการเงิน         
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2.95 169,000  -  -  169,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3.85-4.78 45,067 

 
- 

 
- 

 

45,067 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.50-4.78 -  32,302  -  32,302 
รวม  214,067  32,302  -  246,369 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 
 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปีแต ่     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ท่ีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

2562         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.22-0.25 82,104  -  -  82,104 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการ         
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.80 1,345,166  -  -  1,345,166 
รวม  1,427,270  -  -  1,427,270 

         

 
(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 

 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและ
อตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือ
ออกอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้  
 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลกัเพื่อป้องกนัความ
เส่ียงในสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระน้อย
กวา่หน่ึงปี สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและ
ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในภายหลงั 
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  งบกำรเงินรวม 
  2563  2562 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตรา 
   ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
รวม 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินยโูร 

 เงินโครน
สวีเดน 

  
รวม 

  (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  63,450  63,450  102,770  -  -  102,770 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  350,352  350,352  170,307  163  -  170,470 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (1,169,272)  (1,169,272)  (236,106)  -  (225)  (236,331) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง   (755,470)  (755,470)  36,971  163  (225)  36,909 
             
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ  143,576  143,576  7,045  -  222  7,267 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ  (64,559)  (64,559)  (41,927)  -  -  (41,927) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ  (676,453)  (676,453)  2,089  163  (3)  (2,249) 
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(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาด
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากตราสารหน้ีและเงิน
กูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ียโดยหลักมาจากเงินกู้ยืม                      
(ดูหมายเหตุขอ้ 19)  

 
 

28 กำรบริหำรจัดกำรเงินทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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29 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน    231,726           324  262  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์      47,646        24,948  2,778  848 
รวม   279,372       25,272  3,040  848 

        
ภาระผูกพนัอื่นๆ        
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 9,063  -  3,970  - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงินให้กบัเจา้หน้ี 
   ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
1,322,604 

  
352,650 

  
       - 

  
- 

หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดินการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 22,038  18,029  5,748  5,748 
รวม 1,353,705  370,679  9,718  5,748 

 
30 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาก 287 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 112,222,661 หุน้ ราคามูลค่า
หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 
เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปี  
ผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 31 มีนาคม  2564 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2563 ในงวด
ส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 115.11 ลา้นบาทโดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 27 
เมษายน 2564 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.75 บาท 
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31 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินปี 2563 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้
การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินส าหรับปี 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  59,703 
ลูกหน้ีอ่ืน -  39,262  39,262  -  14,866  14,866 
   -      -   
            

 
 2562 

 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่  
จดัประเภท

ใหม่  
หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ตน้ทุนขายและบริการ (5,936,916)       (31,303)  (5,968,219) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (287,091)        31,303  (255,788) 
   -   
      

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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