
    

 
 
 
 
 
 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ                
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล)  
ของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(มาริษา ธราธรบรรพกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5752 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
 7 พฤษภาคม 2564 
 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,234,011 1,235,026 554,571 183,456 
ลูกหน้ีการคา้ 5 1,914,303 1,003,328 61,664 51,230 
ลูกหน้ีอ่ืน 165,533 96,563 13,297 5,891 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 27,433 27,433 1,324,140 1,364,140 
สินคา้คงเหลือ 6 1,802,248 1,408,244 19,746 14,066 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 109,254 116,588 3,048 355 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,252,782 3,887,182 1,976,466 1,619,138 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 28,231 28,487 28,231 28,487 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 1,621,394 1,586,394 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 - - - -
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 166,693 226,755 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,567,458 3,174,361 181,494 184,331 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 267,857 294,403 46,980 48,322 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 51,155 53,333 19,393 20,041 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49,844 50,765 6,812 6,346 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั 5,000 5,000 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 41,953 49,458 8,502 8,502 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,178,191 3,882,562 1,912,806 1,882,423 

รวมสินทรัพย์ 9,430,973 7,769,744 3,889,272 3,501,561 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 890,000 710,000                890,000 710,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,344,457         2,249,934             92,331 77,207 
เงินปันผลคา้งจ่าย 16 115,111            - 115,111 -
รายไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภายในหน่ึงปี 2,188 2,188                    - -
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 74,776              44,699                  7,774 1,184 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 50,000 -
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 266,734            202,179                - -
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25,909              28,356                  4,643 4,594 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 45,084 28,697                  10,982 8,148 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4,399 926                       - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,006 10,576                  2,139 1,113 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,783,664 3,277,555             1,172,980 802,246 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
รายไดร้อตดับญัชี 45,405 45,944 - -
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 676,211 544,949 - -
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 247,057 272,684 43,515 44,694 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 51,810 50,435 8,739 8,502 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,020,483 914,012 52,254 53,196 

รวมหนีสิ้น 5,804,147 4,191,567 1,225,234 855,442

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 13
    (หุ้นสามัญจํานวน 400,000 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 400,000 - 400,000 -
    (หุ้นสามัญจํานวน 287,777 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) - 287,777 - 287,777 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
    (หุ้นสามัญจํานวน 287,777 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 287,777 287,777 287,777 287,777 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,213,596 1,213,596 1,213,596 1,213,596 
ส่วนเกินทุนอ่ืน 11,079 12,124 - -
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 75,698 75,698 30,140 30,140 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,931,046 1,897,888 1,137,140 1,119,016 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,615) (4,410) (4,615) (4,410)
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,514,581 3,482,673 2,664,038 2,646,119 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 112,245 95,504 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,626,826 3,578,177 2,664,038 2,646,119 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,430,973 7,769,744 3,889,272 3,501,561 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การดาํเนินงานต่อเน่ือง
รายไดจ้ากการขายและบริการ 14 3,594,044     2,354,910     108,117        104,033        
ตน้ทุนขายและบริการ (3,270,734)  (2,118,480)  (90,544)         (87,778)        
กําไรขั้นต้น 323,310      236,430      17,573          16,255         

รายไดด้อกเบ้ียรับ 478               1,136            12,576          18,287          
รายไดอ่ื้น 14,497          18,419          1,312            268               
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 8 -                - 120,000        -
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (55,837)         (34,409)         (3,568)           (3,090)           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (93,107)         (79,379)         (6,901)           (6,885)           
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (397)              (402)              - -
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 4 (5,710)         (5,526)         (281)              (391)             
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 183,234      136,269      140,711        24,444         

ตน้ทุนทางการเงิน (12,968)       (7,080)         (4,740)           (3,456)          
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 7 - (4,218)         - -
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 170,266      124,971      135,971        20,988         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (21,301)       83               (2,736)           3,176           
กําไรสําหรับงวด 148,965      125,054      133,235        24,164         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (256)            (430)            (256)              (430)             
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั 51               86               51                 86                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (205)            (344)            (205)              (344)             
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 148,760      124,710      133,030        23,820         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

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

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 148,269      121,578      133,235        24,164         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                696             3,476 - -

148,965      125,054      133,235        24,164         

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 148,064      121,234      133,030        23,820         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 696             3,476          - -

148,760      124,710      133,030        23,820         

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.52              0.42              0.46              0.08              

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

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

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน
จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่กาํหนด ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยตุิธรรมผ่านกาํไร ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอื่น ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 287,777             1,213,596          (41,341)             75,698            1,689,917       (2,710)                               3,222,937       172,113            3,395,050          

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น        
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 - - - - (100,722)       - (100,722)       - (100,722)          
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น - - - - (100,722)         - (100,722)         - (100,722)           

    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
         ซึ่งอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 8 - - (809)                   - - - (809)                (8,270)               (9,079)                
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - (809)                   - - - (809)                (8,270)               (9,079)                

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - (809)                   - (100,722)         - (101,531)         (8,270)               (109,801)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร - - - - 121,578        - 121,578        3,476               125,054            
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - (344)                                (344)              - (344)                  
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - 121,578        (344)                                121,234        3,476               124,710            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 287,777           1,213,596        (42,150)           75,698            1,710,773     (3,054)                             3,242,640     167,319          3,409,959         

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
8



บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน
จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่กาํหนด ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยุติธรรมผ่านกาํไร ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอื่น ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 287,777           1,213,596        12,124        75,698           1,897,888      (4,410)                      3,482,673      95,504            3,578,177        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 - - - - (115,111)         - (115,111)         - (115,111)            
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - - (115,111)         - (115,111)         - (115,111)            

    การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
    การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
         ซึ่งอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 8 - - (1,045)          - - - (1,045)             16,045              15,000               
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย - - (1,045)          - - - (1,045)             16,045              15,000               

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - (1,045)          - (115,111)         - (116,156)         16,045              (100,111)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร - - - - 148,269          - 148,269          696                   148,965             
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - (205)                           (205)                -                    (205)                  
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - 148,269        (205)                         148,064        696                 148,760            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 287,777             1,213,596          11,079          75,698            1,931,046        (4,615)                        3,514,581        112,245             3,626,826          

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่กาํหนด

ทุนเรือนหุน้ ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยตุิธรรมผา่นกาํไร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 287,777              1,213,596           30,140                1,069,082           (2,710)                       2,597,885           

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 - - - (100,722)             - (100,722)             
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (100,722)             - (100,722)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร - - - 24,164              - 24,164               
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - (344)                        (344)                   
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 24,164              (344)                        23,820               

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

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

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

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่กาํหนด

ทุนเรือนหุน้ ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยตุิธรรมผา่นกาํไร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 287,777              1,213,596           30,140                1,119,016           (4,410)                         2,646,119           

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 16 - - - (115,111)             - (115,111)             
   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (115,111)             - (115,111)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร - - - 133,235            - 133,235             
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - (205)                        (205)                   
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 133,235            (205)                        133,030             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 287,777            1,213,596         30,140               1,137,140         (4,615)                     2,664,038         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 148,965       125,054         133,235           24,164            
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 21,301         (83)                 2,736               (3,176)             
ตน้ทุนทางการเงิน 12,968         7,080             4,740               3,456              
ค่าเส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 106,542       87,762           6,162               7,340              
ค่าเส่ือมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 417              421                - -
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7,727           8,187             1,342               1,342              
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,667           2,399             625                  294                 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,375           2,074             237                  273                 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 37,297         7,866             - -
ผลขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,473           234                - -
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) - 4,218             - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน - 35                  - -
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (793)             12,440           84                    19                   
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 28                2,145             -                   1                     
ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23                - 23                    -
ผลต่างจากการปรับปรุงสัญญาเช่า (2,998)          - - -
เงินปันผลรับ - - (120,000)          -
ดอกเบ้ียรับ (478)             (1,136)            (12,576)            (18,287)           

338,514       258,696         16,608             15,426            

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (893,661)      (737,880)        (10,434)            (2,073)             
ลูกหน้ีอ่ืน (67,712)        (18,186)          (9,563)              10,241            
สินคา้คงเหลือ (379,939)      (538,756)        (1,592)              (6,003)             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,334           (26,316)          (2,693)              (266)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,505           (10,895)          - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,035,803    1,133,905      15,933             19,428            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,430           323                1,026               (184)                
รายไดร้อตดับญัชี (539)             (1,209)            - -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 63                  - -
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 51,735         59,745           9,285               36,569            
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (3,942)          (2,365)            (317)                 (870)                
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 47,793         57,380           8,968               35,699            

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



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

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย - - (35,000)            -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,000         - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนของกิจการอ่ืน - (5,000)            - (5,000)             
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 85                  - 7                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (423,217)      (169,532)        (907)                 (3,709)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (512)             (747)               - (435)                
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - (63,000)          - -
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 210,000           -
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (170,000)          (305,700)         
เงินปันผลรับ - - 120,000           -
ดอกเบ้ียรับ 483              1,293             14,733             17,492            
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (408,246)      (236,901)        138,826           (297,345)         
 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง - (9,079)            - (9,079)             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 635,052       1,659,000      400,000           1,219,000       
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (259,949)      (691,142)        (220,000)          (663,000)         
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (9,201)          (9,873)            (1,650)              (1,650)             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 50,000             -
ดอกเบ้ียจ่าย (8,573)          (2,937)            (5,029)              (2,223)             
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 357,329       945,969         223,321           543,048          
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ
   อตัราแลกเปล่ียน (3,124)          766,448         371,115           281,402          
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,109           9,632             - -
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,015)          776,080         371,115           281,402          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,235,026    836,768         183,456           84,765            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 มนีาคม 1,234,011    1,612,848      554,571           366,167          
 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
13



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

2564 2563 2564 2563

รายการทีม่ใิช่เงินสด
หน้ีสินจากการสร้างอาคารและซ้ืออุปกรณ์ 75,585         67,956           4,726               3,344              
โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 59,645         5,409             - -
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 13,272         - 4,172               -
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18,819         327,338         - 53,691            
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินตามสัญญาเช่า 21,817         327,338         - 53,691            

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
14



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 สินคา้คงเหลือ 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
9 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
12 เงินกูย้มืระยะยาว 
13 ทุนเรือนหุน้ 
14 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
15 ภาษีเงินได ้
16 เงินปันผล 
17 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
19 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
 

 
 

 
 
 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

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

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

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

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผล
บงัคบัใช้มาถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ ทั้ งน้ี การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ                
งบการเงิน 

 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้ งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
3 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 
2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเร่ือง 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งส ารอง โดยใชข้อ้มูลผล
ขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (forward-
looking information) มาพิจารณา และกลุ่มบริษทัไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการด้อยค่าของ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผล
บังคบัใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 8 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุป
ไดด้งัน้ี   
 
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
   วันที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  2,949  - 
ซ้ือสินคา้ -  -  8,793  10,022 
การใหบ้ริการ -  -  336  - 
รับบริการ -  -  -  7 
ดอกเบ้ียรับ -  -  12,221  17,959 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  80  - 
เงินปันผลรับ -  -  120,000  - 
        

บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ 401  1,616  -  - 
การใหบ้ริการ 2,554  2,893  -  - 
รับบริการ 462  302  -  - 
รายไดค่้าเช่า 1,650  1,650  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 250  328  250  328 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,554  5,431  236  337   
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 156  95  45  54 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 5,710  5,526  281  391 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

19 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีกำรค้ำ 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,550  18 

บริษทัร่วม 291  193  -  - 

 291  193  2,550  18 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ 291  193  2,550  18 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  8,898  5,595 
บริษทัร่วม 2,227  2,370  -  - 

 2,227  2,370  8,898  5,595 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ 2,227  2,370  8,898  5,595 
 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยมื 2563   2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม 4.80  3.69  27,433  -  -  27,433 
รวม     27,433      27,433 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

    
- 

     
- 

สุทธิ     27,433      27,433 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

20 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

เงินให้กู้ยมื 2563   2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 4.80  3.69  1,356,312  170,000  (210,000)  1,316,312 
บริษทัร่วม 4.80  3.69  27,433  -  -  27,433 
รวม     1,383,745      1,343,745 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

    
(19,605) 

     
(19,605) 

สุทธิ     1,364,140      1,324,140 
ร 
 

 
519, 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  8,283  1,656 
รวม -  -  8,283  1,656 

 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
เจ้ำหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  511 
บริษทัร่วม 344  302  -  - 
รวม 344  302  -             511 

 

 
 

 

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

21 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม   

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม       

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 

เงินกู้ยมื 2563   2564  2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  3.69  -  50,000  -  50,000 

รวม     -      50,000 
 

5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
    

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 
31 มีนาคม  

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 31 มีนาคม  

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,883,878  990,030  61,560  51,126 
เกินก าหนดช าระ        
   1 - 30 วนั 24,754  5,021  -  - 
   31 - 60 วนั 1,058  11  -  - 
   61 - 90 วนั 642  48  -  - 
   มากกวา่ 90 วนั 4,347  8,594  104  104 
รวม 1,914,679  1,003,704  61,664  51,230 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (376)  (376)  -  - 

สุทธิ 1,914,303  1,003,328  61,664  51,230 

 
ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
- เพิ่มข้ึน -  80  -  - 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 31 มีนาคม  

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 31 มีนาคม  

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 528,174  298,542  5,854  7,365 
สินคา้ระหวา่งผลิต 180,381  146,235  12,783  646 
วตัถุดิบ 576,846  339,255  1,035  6,032 
วสัดุโรงงาน 47,500  31,982  435  300 
สินคา้ระหวา่งทาง 498,313  621,989  -   -  
 1,831,214  1,438,003  20,107  14,343 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (28,966)  (29,759)  (361)  (277) 
สุทธิ 1,802,248  1,408,244  19,746  14,066 

        
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย 
   และบริการ        
- ตน้ทุนขายและบริการ 3,271,527  2,106,040  90,460  87,759 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ -  12,440  84  19 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (793)  -  -  - 
สุทธิ 3,270,734  2,118,480  90,544  87,778 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 
 
 

งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (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  -  -  -  - 
รวม          27,300  27,300  -  -  -  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 

สดัส่วนความ 
เป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจาก
การดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
 31  

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก                         
   วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 26.00  26.00  105,000  105,000  27,300  27,300  (27,300)  (27,300)  -  -  -  - 
รวม         27,300  27,300  (27,300)  (27,300)  -  -  -  - 

 

บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้จ านวน 15.76 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 10.10 ล้านบาท) ซ่ึงส่วนแบ่งผลขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
31 มีนาคม 2564 ของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 5.66 ลา้นบาท (2563: 6.33 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี   



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
   31  

มีนาคม 
 31 

ธนัวาคม 
 31  

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (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 อยูร่ะหวา่งด าเนินการช าระ
บญัชี  

 
80.00 

  
80.00 

  
20,000 

  
20,000 

  
16,000 

  
16,000 

  
(16,000) 

  
(16,000) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง  
   ซพัพลาย จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับ 

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

 
 

30,000  

 
 

- 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ

เคร่ืองท าความเยน็  99.99  99.99  70,000  70,000  70,000  70,000  -  -  70,000  70,000  50,000  
 
- 

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  40,000  

 
 
- 
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ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
   31  

มีนาคม 
 31 

ธนัวาคม 
 31  

มีนาคม 
 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                          
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี  
   แอนโทโลจี จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ
ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัและรถยนต ์  99.99  99.99  834,756  834,756  1,092,006  1,092,006  -  -  1,092,006  1,092,006  -  - 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก  
   ฮีต ปัมพ ์จ ากดั 

ผลิตฮีตปัมพส์ าหรับเคร่ืองท า
น ้าร้อน  

 
74.00 

  
74.00 

  
45,000 

  
45,000 

  
33,300 

  
33,300 

 
-  - 

  
33,300  

 
33,300  

 
- 

  
- 

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลือก  65.00  60.00  250,000  200,000  154,079  119,079  -  -  154,079  119,079  - 

 
- 

รวม           1,637,394  1,602,394  (16,000)  (16,000)  1,621,394  1,586,394  120,000  - 
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ลกัษณะธุรกิจ 
  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจาก
การดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
 31  

มีนาคม 
 31 

ธนัวาคม 
 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (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

ยานยนต ์

  
 

99.99 

  
 

99.99 

  
 

 360,000 

  
 

 360,000 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  
บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ชีวมวลขยะ  
 

65.00  
 

60.00  
 

150,000 
 

 
150,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลือก  

 
39.00  

 
36.00  

 
1,000 

 
 

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

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตรา
ไว ้100 บาทต่อหุน้ โดยเรียกช าระค่าหุน้ หุน้ละ 25 บาท บริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 
35 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 65 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 16.05 ลา้นบาท และส่วนเกินทุนอ่ืนลดลงเป็นจ านวน 1.05 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมใน บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จ ากัด                    
จากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 90.79 บาท เป็นจ านวนเงิน 9.08 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษทัเพิ่มข้ึน จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็น
จ านวน 8.27 ลา้นบาท และส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืนเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 0.81 ลา้นบาท 

9 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 
 

 งบกำรเงินรวม   

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564  2563  

 (พันบาท)  

รำคำทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  236,354  219,595  
โอนไป ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (59,645)  (5,409)  
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 176,709  214,186  
     

ค่ำเส่ือมรำคำ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  9,599  9,595  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 417  421  
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 10,016  10,016  
     

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 226,755  210,000  

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 166,693  204,170  
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การโอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็น
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 59.65 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินบางส่วนไปใช้
ภายในกลุ่มบริษทั 

 

10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

เพิ่มข้ึน  
(การซื้อและการ

โอนเข้า- 
ราคาทุน)  

ลดลง  
(การจ าหน่าย 

และการโอนออก-
ราคาตามบัญชี

สุทธิ)  

เพิ่มข้ึน  
(การซื้อและการ

โอนเข้า- 
ราคาทุน)  

ลดลง  
(การจ าหน่าย 

และการโอนออก-
ราคาตามบัญชี

สุทธิ) 
 (พันบาท) 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 230,357  -  -  - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 299,065  -  474  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 91,681  -  945  - 
เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองใชส้ านกังาน 7,837  -  72  - 
ยานพาหนะ 845  -  213  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและ    
   ติดตั้ง 96,036  (226,969)  5,793  (4,172) 
รวม 725,821  (226,969)  7,497  (4,172) 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีการโอนท่ีดินมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชีจ านวน 59.65 ลา้นบาท 
 
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัใชสิ้ทธิเลือกต่อสัญญาเช่าอาคารกบัผูใ้ห้เช่ารายเดิมและมีการแกไ้ขสัญญาโดยลด
อตัราค่าเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเป็นจ านวน 3 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าของกลุ่มบริษทัลดลง 18.82 ลา้นบาทและ 21.82 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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11 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย ์ภายใตต้ัว๋สัญญาใชเ้งินจาก
ธนาคารพาณิชยจ์  านวนเงินรวม 890 ลา้นบาท และ 890 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2563: 710 ล้านบาท และ 
710 ล้านบาท ตามล าดับ) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70 - 3.16 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 2.70 - 3.16) และจะถึง
ก าหนดช าระตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง กนัยายน 2564 

 
12 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวน
เงินรวม 220 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - 2.0 และ MLR - 1.75 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็น
รายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 จนถึง มีนาคม 2569 
 
เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยอีกแห่งและใหค้ ามัน่ต่อธนาคารวา่จะไม่
น าท่ีดินและโรงงานซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืน 

 

นอกจากน้ีบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ี เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 475 ลา้นบาทและ 
475 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2563 : 504 ล้านบาท และ บริษัทได้เบิกใช้เตม็วงเงินแล้ว) 
 

13 ทุนเรือนหุ้น 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาก 287 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 112,222,661 หุ้น ราคามูลค่า
หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564
โดยจะมีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) บริษทัอยูร่ะหว่างการด าเนินการ
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์(Filing) แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

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

 

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

 

ส่วนงานอ่ืน ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2564 หรือ 2563 
 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินได ้ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและ
สอบทานโดยผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อน 
ภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและ
สอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตาม
การซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 

 

การจ าแนกรายได้ 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั ประเภทของผลิตภณัฑ ์และบริการหลกั และ
จงัหวะในการรับรู้รายได ้



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ร 

 งบกำรเงินรวม 
    ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดือน ที่ใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลติและประกอบ  ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  ระหว่ำงกนั  รวม 
   ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 223,468  259,359  2,541,721  1,307,541  828,168  787,566  687  444  -  -   3,594,044  2,354,910 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 762  1,106  163,695  36  45,667  90,646  5,055  1,414  (215,179)  (93,202)  -  -  
รวมรำยได้ 224,230  260,465  2,705,416  1,307,577  873,835  878,212  5,742  1,858  (215,179)  (93,202)  3,594,044  2,354,910 

                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 27,455  35,293  60,861  35,629  103,986  71,204  (9,068)  (5,857)  -  -  183,234  136,269 

                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
ตน้ทุนทางการเงิน                     (12,968)  (7,080) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                     -  (4,218) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                     (21,301)  83 
ก ำไรส ำหรับงวด                      148,965  125,054 
                        

กำรจ ำแนกรำยได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั                        
ไทย 196,718  225,044  534,891  692,744  828,092  787,488  687  444  -   -   1,560,388  1,705,720 
ต่างประเทศ 26,750  34,315  2,006,830  614,797  76  78  -  -  -   -   2,033,656  649,190 
รวมรำยได้ 223,468  259,359  2,541,721  1,307,541  828,168  787,566  687  444  -  -   3,594,044  2,354,910 
                        

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 223,468  259,359  2,541,721  1,307,541  828,168  787,566  687  444  -  -   3,594,044  2,354,910 
  
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

33 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ    ตัดรำยกำร   
ส ำหรับงวดสำมเดือน ที่ใช้ส ำหรับยำนพำหนะ  ผลติและประกอบ  ผลติช้ินส่วนอุปกรณ์  กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  ระหว่ำงกนั  รวม 
   ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,668  9,221  -  -  102,449  94,812  -  -  -  -  108,117  104,033 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน 619  505  -  -  11,187  8,356  8,905  15,583  -  -  20,711  24,444 
                        
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
รายไดเ้งินปันผล                     120,000  - 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (4,740)  (3,456) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                     (2,736)  3,176 
ก ำไรส ำหรับงวด                      133,235  24,164 
                        
กำรจ ำแนกรำยได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลกั                        
ไทย 5,668  9,221  -  -  102,449  94,812  -  -  -  -  108,117  104,033 
                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 5,668  9,221  -  -  102,449  94,812  -  -  -  -  108,117  104,033 
                        

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภำษีเงินได้ 
 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 คือ  ร้อยละ 12.51 และร้อยละ 2.01 ตามล าดบั (อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ของกลุ่มบริษัทและบริษัท: ร้อยละลบ 0.07 และร้อยละลบ 15.13 ตามล าดับ) อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงแตกต่างจากอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีสาเหตุหลกัจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนและรายไดจ้ากเงินปันผล โดยก าไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้และความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการในระหวา่งงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

 
16 เงินปันผล         

 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุน้ เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)     

เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2563 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 115,111 

 
 0.40 27 เมษายน 2564 

      
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2562 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 100,722 

 
 0.35 27 เมษายน 2563 

      
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั  
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 46,669  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 57,012  453 
รวม 103,681  453 
    

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 7,155  3,607 
รวม 7,155  3,607 
    

ภำระผกูพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงินใหก้บัเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,880,063  - 
หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดิน การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 20,907  5,748 
รวม 1,900,970  5,748 

 
18 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการมีมติให้เปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินเพิ่มทุนที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) จากเดิมท่ี
จะน าเงินมาใชส้ าหรับก่อสร้างโรงงานและคลงัสินคา้ให้เช่าแก่กิจการอ่ืน ก่อสร้างคลงัสินคา้ส าหรับใชภ้ายในกลุ่ม
บริษทั รองรับการยา้ยสายการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียน และช าระคืนเงินกู ้เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,400 ลา้นบาท 
เป็นใชส้ าหรับขยายก าลงัการผลิตของธุรกิจเดิม ไดแ้ก่ ธุรกิจรับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตช้ินส่วน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,155 ลา้นบาท 
ส่วนเงินท่ีเหลือจากการเพิ่มทุนใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ช าระคืนเงินกู ้และอ่ืนๆ  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงินระหวา่งกาลปี 2563 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินระหว่างกาลปี 2564 เพื่อวตัถุประสงค์
ในการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลส าหรับ
ปี 2564  
 

 2563 

 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่  
จดัประเภท

ใหม่  
หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ      

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563      
ตน้ทุนขายและบริการ (2,106,445)      (12,035)  (2,118,480) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (91,414)  12,035  (79,379) 
   -   
      

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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