
    

  

 

 

 

 

 

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564                        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที          

30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

  



 

2 
 

 

 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(มาริษา ธราธรบรรพกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5752 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

13 สิงหาคม 2564 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,067,268 1,235,026 561,329 183,456 

ลูกหนีการคา้ 4 1,736,493 1,003,328 73,834 51,230 

ลูกหนีอืน 127,242 96,563 17,287 5,891 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 27,433 27,433 1,168,140 1,364,140 

สินคา้คงเหลือ 5 1,555,201 1,408,244 21,986 14,066 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 92,057 116,588 3,957 355 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,605,694 3,887,182 1,846,533 1,619,138 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 32,063 28,487 32,063 28,487 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 1,621,394 1,586,394 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 - - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 100,680 226,755 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 3,725,027 3,174,361 177,429 184,331 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 260,130 294,403 45,638 48,322 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 49,299 53,333 18,759 20,041 

สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 9 27,157 - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,196 50,765 6,870 6,346 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนทีเป็นหลกัประกนั 5,000 5,000 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 62,421 49,458 8,502 8,502 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,299,973 3,882,562 1,910,655 1,882,423 

รวมสินทรัพย์ 9,905,667 7,769,744 3,757,188 3,501,561 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 890,000 710,000      890,000 710,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนหมุนเวียน 3,351,974         2,249,934   106,467            77,207 

รายไดร้อตดับญัชีส่วนทีรับรู้ภายในหนึงปี 2,188 2,188          - -

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 126,423            44,699        1,525                1,184 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 - - 20,000              -

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 287,025            202,179      - -

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 26,340              28,356        4,693                4,594 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 30,093 28,697        6,089 8,148 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 3,541 926             - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,985 10,576        2,044 1,113 

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 4,722,569 3,277,555   1,030,818 802,246 

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีอืนไม่หมุนเวียน 9 7,380 - - -

รายไดร้อตดับญัชี 44,859 45,944 - -

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 1,039,004 544,949 - -

หนีสินตามสญัญาเช่า 244,162 272,684 42,323 44,694 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 53,245 50,435 8,977 8,502 

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 1,388,650 914,012 51,300 53,196 

รวมหนสิีน 6,111,219 4,191,567 1,082,118 855,442

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

4



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 12

    (หุ้นสามัญจาํนวน 400,000 พันหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 400,000 - 400,000 -

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

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

ส่วนเกินทุนอืน 11,079 12,124 - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 96,081 75,698 50,523 30,140 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,074,903 1,897,888 1,128,723 1,119,016 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (5,549) (4,410) (5,549) (4,410)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,677,887 3,482,673 2,675,070 2,646,119 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 116,561 95,504 - -

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 3,794,448 3,578,177 2,675,070 2,646,119 

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,905,667 7,769,744 3,757,188 3,501,561 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การดาํเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,170,629     2,838,449     114,526        75,775          

ตน้ทุนขายและบริการ (3,862,816)   (2,643,435)   (97,380)        (64,387)        

กาํไรขันต้น 307,813        195,014        17,146          11,388          

รายไดด้อกเบียรับ 793              1,796            11,360          20,294          

รายไดอื้น 39,222          27,858          880              1,169            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (62,457)        (45,716)        (3,537)          (2,260)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (61,292)        (75,498)        (1,825)          (7,555)          

ค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (415)             (402)             -               -

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (8,540)          (4,742)          (537)             (306)             

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 215,124        98,310          23,487          22,730          

ตน้ทุนทางการเงิน (18,309)        (12,790)        (7,329)          (5,519)          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 196,815        85,520          16,158          17,211          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (28,259)        (11,035)        (4,192)          (4,499)          

กาํไรสําหรับงวด 168,556        74,485          11,966          12,712          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (1,168)          (755)             (1,168)          (755)             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 234              151              234              151              

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (934)             (604)             (934)             (604)             

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 167,622        73,881          11,032          12,108          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 164,240        74,823          11,966          12,712          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,316            (338)             - -

168,556        74,485          11,966          12,712          

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 163,306        74,219          11,032          12,108          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,316            (338)             - -

167,622        73,881          11,032          12,108          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.57             0.26             0.04             0.04             

วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การดาํเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 13 7,764,673     5,193,359     222,643        179,808        

ตน้ทุนขายและบริการ (7,133,550)   (4,761,915)   (187,924)      (152,165)      

กาํไรขันต้น 631,123        431,444        34,719          27,643          

รายไดด้อกเบียรับ 1,271            2,932            23,936          38,581          

รายไดอื้น 53,719          46,277          2,192            1,437            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 3 - - 120,000        -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (118,294)      (80,125)        (7,105)          (5,350)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (154,399)      (154,877)      (8,726)          (14,440)        

ค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (812)             (804)             -               -

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 3 (14,250)        (10,268)        (818)             (697)             

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 398,358        234,579        164,198        47,174          

ตน้ทุนทางการเงิน (31,277)        (19,870)        (12,069)        (8,975)          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย - (4,218)          -               -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 367,081        210,491        152,129        38,199          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (49,560)        (10,952)        (6,928)          (1,323)          

กาํไรสําหรับงวด 317,521        199,539        145,201        36,876          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (1,424)          (1,185)          (1,424)          (1,185)          

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 285              237              285              237              

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,139)          (948)             (1,139)          (948)             

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 316,382        198,591        144,062        35,928          

(พันบาท)

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  

งบการเงินรวม 

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 312,509        196,401        145,201        36,876          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,012            3,138            - -

317,521        199,539        145,201        36,876          

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 311,370        195,453        144,062        35,928          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,012            3,138            - -

316,382        198,591        144,062        35,928          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 1.09             0.68             0.50             0.13             

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด  

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยุติธรรมผ่านกาํไร ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอืน ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอืน ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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          

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 - - - - (100,722)          - (100,722)         - (100,722)            

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

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึงอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 6 - - (809)                 - - - (809)                (8,270)              (9,079)                

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - - 196,401           - 196,401           3,138               199,539             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - - (948)                                 (948)                - (948)                   

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - 196,401           (948)                                 195,453           3,138               198,591             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 287,777           1,213,596        (42,150)            75,698            1,785,596        (3,658)                              3,316,859        166,981           3,483,840          

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใหว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยตุิธรรมผา่นกาํไร ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ทุนอืน ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอืน ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 - - - - (115,111)          - (115,111)         - (115,111)            

   รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - - (115,111)          - (115,111)         - (115,111)            

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึงอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง 6 - - (1,045)             - - - (1,045)             16,045             15,000               

   รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย - - (1,045)             - - - (1,045)             16,045             15,000               

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - - 312,509           - 312,509           5,012               317,521             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - - (1,139)                               (1,139)             - (1,139)                

รวมกาํไรเบด็เสร็จสําหรับงวด - - - - 312,509           (1,139)                               311,370           5,012               316,382             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย - - - 20,383             (20,383)            - - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 287,777           1,213,596        11,079             96,081             2,074,903        (5,549)                               3,677,887        116,561           3,794,448          

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด

ทุนเรือนหุน้ ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยติุธรรมผา่นกาํไร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอืน ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 - - - (100,722)             - (100,722)             

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (100,722)             - (100,722)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 36,876                 - 36,876                 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - (948)                          (948)                    

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 36,876                 (948)                          35,928                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 287,777               1,213,596            30,140                 1,005,236            (3,658)                       2,533,091            

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด

ทุนเรือนหุน้ ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยติุธรรมผา่นกาํไร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอืน ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 - - - (115,111)             - (115,111)             

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (115,111)             - (115,111)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 145,201               - 145,201               

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - (1,139)                       (1,139)                 

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 145,201               (1,139)                       144,062               

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย - - 20,383                 (20,383)               - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 287,777               1,213,596            50,523                 1,128,723            (5,549)                       2,675,070            

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 317,521         199,539         145,201       36,876           

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 49,560           10,952           6,928           1,323             

ตน้ทุนทางการเงิน 31,277           19,870           12,069         8,975             

ค่าเสือมราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 215,784         179,621         11,997         14,123           

ค่าเสือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 850                842                - -

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15,454           16,436           2,684 2,684

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,332             4,748             1,259           590                

(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,810             (17,768)          475              (2,064)            

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 3,157             (36,827)          - -

ผลขาดทุนจากสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง 2,615             192                - -

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) - 4,218             - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 1,000             151                - -

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 1,262             12,057           61                (5)                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (864)               174                - 1                    

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 477                2,115             - -

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23                  - 23                -

ผลต่างจากการปรับปรุงสญัญาเช่า (2,998)            - - -

เงินปันผลรับ - - (120,000)      -

ดอกเบียรับ (1,271)            (2,932)            (23,936)        (38,581)          

641,989         393,388         36,761         23,922           

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (718,086)        (314,948)        (22,604)        5,624             

ลูกหนีอืน (28,992)          (19,615)          (11,780)        7,064             

สินคา้คงเหลือ (148,219)        (485,811)        (7,981)          2,607             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 24,531           467                (3,602)          (595)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (12,963)          1,145             - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 1,055,771      1,172,201      30,130         (14,640)          

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (9,883)            - (2,859)            

หนีสินหมุนเวียนอืน (5,591)            (4,796)            931              (956)               

รายไดร้อตดับญัชี (1,085)            (2,216)            - -

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 126                - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 807,355         730,058         21,855         20,167           

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (35,310)          (84,801)          (9,226)          (81,651)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 772,045         645,257         12,629         (61,484)          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืเพมิทุนในบริษทัยอ่ย - - (35,000)        -

เงินสดรับจากการเพมิทุนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,000           - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (44,079)          

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารทุนของกิจการอืน (5,000)            (5,000)            (5,000)          (5,000)            

เงินสดจ่ายเพอืซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - (148,658)        - -

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 864                474                - 7

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (571,363)        (341,902)        (4,754)          (12,868)          

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,321)            (5,677)            - (5,365)            

เงินสดจ่ายเพอืซือสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน (4,234)            - - -

เงินให้กูย้ืมระยะสนั - (63,000)          - -

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 486,000       100,000         

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (290,000)      (444,700)        

เงินปันผลรับ - - 120,000       -

ดอกเบียรับ 1,267             3,395             24,320         37,616           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (564,787)        (560,368)        295,566       (374,389)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง - (9,079)            - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,068,822      2,334,000      400,000       1,894,000      

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (310,082)        (1,399,667)     (220,000)      (1,338,000)     

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (18,702)          (19,814)          (3,299)          (3,300)            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้ง - - 50,000         -

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้ง - - (30,000)        -

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (115,111)        (100,722)        (115,111)      (100,722)        

ดอกเบียจ่าย (24,653)          (12,064)          (11,912)        (7,297)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 600,274         792,654         69,678         444,681         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิก่อนผลกระทบของ

   อตัราแลกเปลียน 807,532         877,543         377,873       8,808             

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,710           4,709             - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 832,242         882,252         377,873       8,808             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,235,026      836,768         183,456       84,765           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2,067,268      1,719,020      561,329       93,573           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายการทีมิใช่เงินสด

หนีสินจากการสร้างอาคารและซืออุปกรณ์ 75,585           16,525           4,727           1,281             

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนไปเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 125,225 5,409 - -

โอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 11,385 - - -

โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 13,272 - 4,172 -

การเปลียนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18,819 327,338 - 53,691

การเปลียนแปลงในหนีสินตามสญัญาเช่า 25,975 327,338 - 53,691

การเปลียนแปลงในสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 4,158 - - -

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 

3 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

4 ลูกหนีการคา้ 

5 สินคา้คงเหลือ 

6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  

7 อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

9 สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน 

10 เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

11 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

12 ทุนเรือนหุน้ 

13 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

14 เงินปันผล 

15 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

17 การจดัประเภทรายการใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 
 

 งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 13 สิงหาคม 2564 
 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปี และจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง โดยงบการเงิน

ระหว่างกาลนีเน้นการให้ขอ้มูลทีเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีได้

นาํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดังนนัการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ

บริษทั และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใช้ในการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนันไม่แตกต่างจากทีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563  
 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึนอย่างต่อเนือง โดยเริมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 

2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดทํางบการเงินสําหรับปีสินสุดวันที  

31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบัติทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือก

เพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือง 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ตามตารางการตงัสํารอง โดยใชข้อ้มูลผล

ขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราสูญเสีย (loss rate) และไม่นาํขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ในอนาคต (forward-

looking information) มาพิจารณา และกลุ่มบริษทัไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชีการด้อยค่าของ

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และเลือกไม่นาํขอ้มูลสถานการณ์ 

COVID-19 ทีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมและทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เนืองด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวสินสุดการมี               

ผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงิน กลุ่มบริษทัจึงไม่ได้

ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 

รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน สรุปไดด้งันี   
 

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

ขายสินคา้ -  -  4,547  117 

การให้บริการ -  -  542 - 

ซือสินคา้ -  -  11,607 20,278 

รับบริการ -  -  775 7 

ดอกเบียรับ - - 23,151  37,835 

เงินปันผลรับ - -       120,000 - 
     

บริษัทร่วม     

ขายสินคา้ 633 1,749 - - 

การให้บริการ 5,494 4,336 - - 

รับบริการ 891 1,724 - - 

รายไดค้่าเช่า 3,300 3,300 - - 

ดอกเบียรับ 502 657 502 657 
     

กรรมการและผู้บริหาร     

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร     

ผลประโยชน์ระยะสนั 13,939 10,006 809 569 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 311 262 9 128 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 14,250 10,268 818 697 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหนีการค้า 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - -  852 18 

บริษทัร่วม 191 193  - - 

 191 193  852 18 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - - - - 

สุทธ ิ 191  193 852 18 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

ลูกหนีอืน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 11,475 5,595 

บริษทัร่วม 2,668 2,370  - - 

 2,668 2,370  11,475 5,595 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - -  - - 

สุทธ ิ 2,668 2,370  11,475 5,595 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

เงนิให้กู้ยืม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 1,160,312 1,356,312 

บริษทัร่วม 27,433 27,433  27,433 27,433 

 27,433 27,433  1,187,745 1,383,745 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - -  (19,605) (19,605) 

สุทธ ิ 27,433 27,433  1,168,140 1,364,140 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ร19, 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหนกีารค้า 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - -  1,659  1,656 

รวม - - 1,659 1,656 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

เจ้าหนอีืน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 1,357  511 

บริษทัร่วม 306  302  -  - 

รวม 306 302 1,357            511 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

เงนิกู้ยืม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 20,000  - 

รวม - - 20,000 - 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีการค้า 

    

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

30 มิถุนายน  

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 30 มิถุนายน  

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,674,697  990,030  73,693  51,126 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั 58,915  5,021  141  - 

   31 - 60 วนั -  11  -  - 

   61 - 90 วนั -  48  -  - 

   มากกวา่ 90 วนั 4,257  8,594  -  104 

รวม 1,737,869  1,003,704  73,834  51,230 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (1,376)  (376)  -  - 

สุทธ ิ 1,736,493  1,003,328  73,834  51,230 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

- เพมิขนึ 1,000  -  -  - 
 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 30 มิถุนายน

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 30 มิถุนายน 

2564  

31 ธนัวาคม  

2563 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 596,567  298,542  13,610  7,365 

สินคา้ระหว่างผลิต 178,044  146,235  840  646 

วตัถุดิบ 480,440  339,255  7,545  6,032 

วสัดุโรงงาน 27,769  31,982  329  300 

สินคา้ระหว่างทาง 303,402  621,989  -  -  

 1,586,222  1,438,003  22,324  14,343 

หัก ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง (31,021)  (29,759)  (338)  (277) 

สุทธ ิ 1,555,201  1,408,244  21,986  14,066 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

   และบริการ        

- ตน้ทุนขายและบริการ 7,132,288  4,749,858  187,863  152,170 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ             1,262  12,057  61  - 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า -  -  -  (5) 

สุทธ ิ 7,133,550  4,761,915  187,924  152,165 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 

 

รายการเคลอืนไหวทมีีสาระสําคัญ 

   สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564   

 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

   (พันบาท) 

บริษัทย่อย      

เพมิทุนในบริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั   35,000  35,000 

      

การซือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เมือวนัที 22 มีนาคม 2564 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จาํกดั ไดเ้พมิทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,000,000 หุน้ ซึงมีมูลค่าทีตรา

ไว ้100 บาทต่อหุ้น โดยเรียกชาํระค่าหุ้น หุ้นละ 25 บาท บริษทัไดล้งทุนเพิมเติมในหุ้นเพิมทุนดังกล่าวเป็นจาํนวน

เงิน 35 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิมขึนจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 65 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนได้เสียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมเพมิขนึเป็นจาํนวน 16.05 ลา้นบาท และส่วนเกินทุนอนืลดลงเป็นจาํนวน 1.05 ลา้นบาท 

 

เมือวันที 9 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ซือส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมใน บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จํากัด                    

จากผูถื้อหุ้นรายหนึง จาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 90.79 บาท เป็นจาํนวนเงิน 9.08 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการ

ถือหุ้นของบริษทัเพิมขึน จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงเป็น

จาํนวน 8.27 ลา้นบาท และส่วนตาํกวา่ทุนอืนเพมิขนึเป็นจาํนวน 0.81 ลา้นบาท 

 

เมือวนัที 21 เมษายน 2563 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวติี แอนโทโลจี จาํกดั ไดเ้พมิทุนจดทะเบียนจาํนวน 300,000 หุน้ ซึง

มีมูลค่าทีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิมเติมในหุ้นเพิมทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท ทงันี

สัดส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปลียนแปลง 

 

เมือวนัที 22 พฤษภาคม 2563 บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี แอนโทโลจี จาํกดั ไดเ้พิมทุนจดทะเบียน จาํนวน 50,000 หุ้น 

ซึงมีมูลค่าทีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิมเติมในหุ้นเพิมทุนดังกล่าวเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ทงันี

สัดส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปลียนแปลง 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การโอนกิจการบางส่วนระหว่าง บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชัน จาํกัด และบริษัท เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต ีแอนโทโลจี 

จาํกัด 

 

ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชัน จํากัด ซึงเป็นบริษัทย่อย เมือวันที  

25 พฤษภาคม 2564 ทีประชุมไดมี้มติให้ยา้ยสายการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกและแม่พิมพ์ปัมโลหะให้แก่ บริษทั           

เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี แอนโทโลจี จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่ง ทงันี เมือวนัที 30 มิถุนายน 2564 ผูโ้อนกิจการได้

โอนสินทรัพยสุ์ทธิจาํนวน 27.36 ลา้นบาท และผูรั้บโอนกิจการจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 27.36 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนทีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียสําหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนทีเกิน

กวา่มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564  กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมทียงัไม่รับรู้

จาํนวน 20.90 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 10.10 ล้านบาท) ซึงส่วนแบ่งผลขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหก

เดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 ของกลุ่มบริษัทมีจํานวน 5.14 ล้านบาท และ 10.80 ล้านบาท ตามลําดับ  

(2563: 2.80 ล้านบาท และ 9.12 ล้านบาท ตามลาํดับ) กลุ่มบริษทัไม่มีภาระหนีสินทีเกียวเนืองกบัผลขาดทุนเหล่านี   

 

7 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

 

 งบการเงินรวม  

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563 

 (พันบาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัที 1 มกราคม  236,354  219,595 

เพมิขนึ -  148,658 

โอนไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (125,225)  (5,409) 

ณ วันที 30 มิถุนายน  111,129  362,844 
    

ค่าเสือมราคา    

ณ วนัที 1 มกราคม  9,599  9,595 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด 850  842 

ณ วันที 30 มิถุนายน 10,449  10,437 

    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วันที 1 มกราคม 226,755  210,000 

ณ วันที 30 มิถุนายน 100,680  352,407 
 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

26 

การโอนไปทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไปเป็น

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 125 ลา้นบาท เนืองจากกลุ่มบริษทัไดน้าํทีดินบางส่วนไปใช้

ภายในกลุ่มบริษทั 

 

8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

การซือ จาํหน่าย และโอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 มีดงันี 

 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พนับาท) 

ซือสินทรัพย ์- ราคาทุน  664,008  9,267 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (477)  - 

โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - ราคาตามบญัชีสุทธิ  125,225  - 

โอนไปสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน  (11,385)  - 

โอนไปสินคา้คงเหลือ  (13,272)  (4,172) 

 

วนัที 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัใชสิ้ทธิเลือกต่อสัญญาเช่าอาคารกบัผูใ้ห้เช่ารายเดิมและมีการแกไ้ขสัญญาโดยลด

อตัราค่าเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่าเป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 ณ วันที 1 มกราคม 2564 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์

สิทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัลดลง 18.82 ลา้นบาท และ 21.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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9 สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน 

 

รายการเคลือนไหวสําหรับสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานการก่อสร้างและบริหารโครงการกําจัด 

มูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 มีดงันี 

 

   งบการเงินรวม 

   (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564   -       

เพมิขนึ   27,157 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564   27,157 

 

สัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารโครงการกาํจัดมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลนครยะลา 

 

เมือวนัที 11 มิถุนายน 2564 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัเทศบาลนครยะลาใน

การลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการกําจัดมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 20 ปี  

นบัจากวนัทีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ซึงกาํหนดให้บริษทัย่อยดงักล่าวก่อสร้างโครงการ ติดตงัเครืองจกัรและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าตามทีระบุในสัญญา โดยโครงการและพืนทีส่วนขยายโครงการดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ทีเกียวข้อง 

จะตกเป็นกรรมสิทธิของเทศบาลนครยะลาเมือครบกาํหนดในสัญญาดงักล่าวโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนีบริษทัย่อย

ดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีเกียวขอ้งตามทีระบุไวใ้นสัญญาทีเกียวขอ้ง 

 

บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ10 ของกาํไรสุทธิก่อนหักภาษี หากปี

ใดอตัราร้อยละ10 ของกาํไรสุทธิมีจาํนวนน้อยกว่า 0.50 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ 

ตอบแทนให้แก่เทศบาลนครยะลาเป็นจาํนวนเงิน 0.50 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ 

ตอบแทนขนัตาํเป็นสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทานจาํนวน 7.38 ลา้นบาท 

 

สัญญาเช่าทีดิน 

 

เมือวนัที 11 มิถุนายน 2564 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัเทศบาลนครยะลาใน

การเช่าทีดินบางส่วนเพือใช้ฝังกลบเถ้าหนักจากการดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกสุขลกัษณะ ป้องกันการ

ปนเปือนออกสู่สาธารณะ และสํารองนาํใชข้องโครงการ ตามโครงการกาํจดัมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า

เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีอตัราค่าเช่าปีละ 0.30 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นสิทธิในการ

ใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทานจาํนวน 4.16 ลา้นบาท 
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10 เงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคารพาณิชย ์ภายใตต้วัสัญญาใชเ้งินจาก

ธนาคารพาณิชยจ์าํนวนเงินรวม 890 ลา้นบาท และ 890 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563: 710 ล้านบาท และ 

710 ล้านบาท ตามลาํดับ) โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.70 - 3.16 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 2.70 - 3.16) และจะถึง

กาํหนดชาํระตงัแตเ่ดือน สิงหาคม ถึง กนัยายน 2564 

 

11 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 

เมือวนัที 19 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึง จาํนวน

เงินรวม 220 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบียในอตัราร้อยละ MLR - 2.0 และ MLR - 1.75 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเป็น

รายเดือน เริมตงัแต่เดือน เมษายน 2564 จนถึง มีนาคม 2569 

 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยดงักล่าวคาํประกนัโดยบริษทัและบริษทัย่อยอีกแห่งและใหค้าํมนัต่อธนาคารวา่จะไม่

นาํทีดินและโรงงานซึงเป็นกรรมสิทธิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผูกพนัใดๆ กบับุคคลอืน 

 

นอกจากนีบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขบางประการเกียวกับการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเงือนไขอืน

ตามทีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถใน

การชาํระหนี เป็นตน้ 

 

ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมเพิมเติมเป็นจาํนวน 449 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชือซึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 41 ลา้นบาทและ 

บริษทัไดเ้บิกใชเ้ตม็วงเงินแลว้ ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2563 : 504 ล้านบาท และ บริษัทได้เบิกใช้เตม็วงเงินแล้ว) 

 

12 ทุนเรือนหุ้น 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครังที 1/2564 เมือวนัที 26 มกราคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เพิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทัจาก 287 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 112,222,661 หุ้น ราคามูลค่า

หุน้ทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพมิทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2564

โดยจะมีการจดัสรรหุ้นเพิมทุนเพือเสนอขายแก่ประชาชนทวัไป (Public Offering) บริษทัอยู่ระหว่างการดาํเนินการ

ยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(Filing) แก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(หมายเหตุ 16) 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

29 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 2/2564 เมือวนัที 14 มิถุนายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติให้เปลียนแปลงวตัถุประสงค์

ของการใชเ้งินเพมิทุนทีจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนต่อประชาชนทวัไป (Public Offering) จากเดิมทีจะนาํเงินมาใช้

สําหรับก่อสร้างโรงงานและคลงัสินคา้ให้เช่าแก่กิจการอืน ก่อสร้างคลงัสินคา้สําหรับใช้ภายในกลุ่มบริษทั รองรับ

การยา้ยสายการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชาํระคืนเงินกู ้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,400 ลา้นบาท เพอืใชส้าํหรับ

ขยายกาํลงัการผลิตของธุรกิจเดิม ไดแ้ก่ ธุรกิจรับจา้งผลิตและประกอบเครืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตชินส่วนเครืองใช้ไฟฟ้า 

และผลิตชินส่วนยานพาหนะ และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,155 ลา้นบาท ส่วนเงินที

เหลือจากการเพมิทุนใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ชาํระคืนเงินกู ้และอืนๆ 

 

13 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานทีรายงาน ซึงเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทั ทีมีสินคา้และ

การบริการทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที

แตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี 

 

 ส่วนงาน 1 ผลิตชินส่วนอุปกรณ์ทีใชส้าํหรับยานพาหนะ 

 ส่วนงาน 2 ผลิตและประกอบเครืองใชไ้ฟฟ้า 

 ส่วนงาน 3 ผลิตชินส่วนอุปกรณ์สาํหรับเครืองใชไ้ฟฟ้า 

 

ส่วนงานอืน ไม่มีส่วนงานใดทีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพอืกาํหนดส่วนงานทีรายงานในปี 2564 หรือ 2563 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินได ้ซึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและ

สอบทานโดยผู ้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู ้บริหารเชือว่าการใช้กําไรก่อน 

ภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนนัเป็นขอ้มูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและ

สอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทงันีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตาม

การซือขายตามปกติธุรกิจ 

 

การจาํแนกรายได้ 

 

ตารางต่อไปนีแสดงขอ้มูลรายไดที้ถูกจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั ประเภทของผลิตภณัฑ์ และบริการหลกั และ

จงัหวะในการรับรู้รายได ้

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ร 

     งบการเงนิรวม 

    ผลติชินส่วนอุปกรณ์  เครืองใช้ไฟฟ้า    ตัดรายการ   

สําหรับงวดหกเดือน ทีใช้สําหรับยานพาหนะ  ผลติและประกอบ  ผลติชินส่วนอุปกรณ์  การดําเนินงานอืนๆ  ระหว่างกัน  รวม 

   สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                   

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 459,905 368,179  5,570,534 3,473,425  1,732,885 1,350,388  1,349 1,367  - -   7,764,673  5,193,359 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,633 1,449  34 486  288,378 156,105  23,439 5,218  (313,484) (163,258)  -  - 

รวมรายได้ 461,538 369,628  5,570,568 3,473,911  2,021,263 1,506,493  24,788 6,585  (313,484) (163,258)  7,764,673  5,193,359 
                   

ผลการดําเนินงานส่วนงาน 45,335 28,402  184,642 118,357  185,231 95,030  (16,850) (7,210)  - -   398,358  234,579 
                   

จาํนวนทีไม่ไดปั้นส่วน                   

ตน้ทุนทางการเงิน                (31,277)  (19,870) 

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วม 

ทีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย            

 

   -  (4,218) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                (49,560)  (10,952) 

กําไรสําหรับงวด                 317,521  199,539 
                   

การจําแนกรายได้                   

ส่วนงานภูมิศาสตร์หลกั                   

ไทย 395,698 325,500  842,843 948,834  1,732,732 1,350,293  1,349 1,367  - -   2,972,622  2,625,994 

ต่างประเทศ 64,207 42,679  4,727,691 2,524,591  153 95  - -  - -   4,792,051  2,567,365 

รวมรายได้ 459,905 368,179  5,570,534 3,473,425  1,732,885 1,350,388  1,349 1,367  - -   7,764,673  5,193,359 
                   

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                   

ณ เวลาใดเวลาหนึง 459,905 368,179  5,570,534 3,473,425  1,732,885 1,350,388  1,349 1,367  - -   7,764,673  5,193,359 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิปันผล         
 

รายละเอียดเงินปันผลในระหว่างปี 2564 มีดงันี 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัทีจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุ้น เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน)     

เงินปันผลประจาํปี ประกาศจ่ายจาก

กาํไร 6 เดือนหลงัของปี 2563 

ทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

เมือวนัที 31 มีนาคม 2564 115,111  0.40 27 เมษายน 2564 

      

เงินปันผลประจาํปี ประกาศจ่ายจาก

กาํไร 6 เดือนหลงัของปี 2562 

ทีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี เมือวนัที 27 มีนาคม 2563 100,722  0.35 27 เมษายน 2563 

 

15 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกนั  
 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

สัญญาทียงัไม่ได้รับรู้ 355,416  - 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 69,877  1,838 

รวม 425,293  1,838 

    

จํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้ 

สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหนึงปี 6,474  2,400 

รวม 6,474  2,400 

    

ภาระผูกพนัอนืๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับการจ่ายเงินให้กบัเจา้หนีทียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,711,460  - 

หนงัสือคาํประกนัการเช่าทีดิน การใชไ้ฟฟ้าและอืนๆ 20,907  5,748 

รวม 1,732,367  5,748 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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16 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 7/2564 เมือวนัที 6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิราคาเสนอขาย

หุ้นเพิมทุนราคามูลค่าหุ้นละ 13 บาท โดยมีระยะเวลาในการเสนอขายในวนัที 9 สิงหาคม 2564 ถึง 11 สิงหาคม 2564 

และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(Filing) ได้รับการอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัที 6 สิงหาคม 2564 
 

เมือวนัที 10 สิงหาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดท้าํสัญญาวงเงินสินเชือกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึงจาํนวนเงินรวม 

1,500 ลา้นบาท โดยสัญญาสินเชือดงักล่าวคาํประกนัโดยบริษทั และกลุ่มบริษทัไดจ้าํนองทีดินของบริษทัย่อยอีกแห่ง

แลว้ และสิงปลูกสร้างบนทีดินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะถูกจาํนองภายในวนัที 31 ธันวาคม 2564 ณ วนัที 30 มิถุนายน 

2564 ทีดินและสิงปลูกสร้างบนทีดินมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 131.58 ลา้นบาท และ 67.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 8/2564 เมือวนัที 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติรายการ

ดงัต่อไปนี 

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไร 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทังสิน              

163 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 10 กนัยายน 2564 

2) การเพมิทุนจดทะเบียนบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั จาํกดั เป็นจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

และ บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี แอนโทโลจี จาํกดั เป็นจาํนวน 1,100 ลา้นบาท 
 

17 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินระหว่างกาลปี 2563 ซึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2564 เพือวตัถุประสงค์ใน

การเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับปี 2564  
 

 2563 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่  

จดัประเภท 

ใหม่  

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2563      

ตน้ทุนขายและบริการ (2,639,676)  (3,759)  (2,643,435) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (79,257)    3,759   (75,498) 

          -   
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

33 

 2563 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่  

จดัประเภท 

ใหม่  

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563      

ตน้ทุนขายและบริการ (4,746,121)      (15,794)  (4,761,915) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (170,671)    15,794     (154,877) 

          -   
 

การจดัประเภทรายการใหม่นีเนืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 


