
    

  
 
 
 
 
 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2564                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี          
30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์  จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 



 
 

2 

 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(มาริษา ธราธรบรรพกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5752 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
5 พฤศจิกายน 2564 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,387,284 1,235,026 451,364 183,456 

ลูกหนีการคา้ 4 1,630,428 1,003,328 58,406 51,230 

ลูกหนีอืน 116,266 96,563 9,209 5,891 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 25,633 27,433 25,633 1,364,140 

สินคา้คงเหลือ 5 3,025,102 1,408,244 18,575 14,066 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 97,632 116,588 6,120 355 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,282,345 3,887,182 569,307 1,619,138 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 31,297 28,487 31,297 28,487 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                    -              3,721,396 1,586,394 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 -                    -              -                    -              

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 7 42,305 226,755 -                    -              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 4,315,917 3,174,361 178,378 184,331 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 252,404 294,403 44,295 48,322 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 46,673 53,333 18,153 20,041 

สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 9 30,111 -              -                    -              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,386 50,765 7,414 6,346 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนทีเป็นหลกัประกนั 5,000 5,000 -                    -              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 58,425 49,458 8,502 8,502 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,820,518 3,882,562 4,009,435 1,882,423 

รวมสินทรัพย์ 11,102,863 7,769,744 4,578,742 3,501,561 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 842,000 710,000      490,000 710,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนหมุนเวียน 3,722,590         2,249,934   95,812              77,207 

รายไดร้อตดับญัชีส่วนทีรับรู้ภายในหนึงปี 2,188 2,188          -                    -              

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 112,635            44,699        42                     1,184 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                    -              400,000            -              

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 269,491            202,179      -                    -              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 27,025              28,356        4,742                4,594 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 14,737 28,697        -                    8,148 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 3,586 926             -                    -              

หนีสินหมุนเวียนอืน 28,197 10,576        14,138 1,113 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 5,022,449 3,277,555   1,004,734 802,246 

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีอืนไม่หมุนเวียน 9 7,380 -              -                    -              

รายไดร้อตดับญัชี 44,307 45,944 -                    -              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 1,020,117 544,949 -                    -              

หนีสินตามสญัญาเช่า 237,087 272,684 41,118 44,694 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 54,681 50,435 9,215 8,502 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 1,363,572 914,012 50,333 53,196 

รวมหนีสิน 6,386,021 4,191,567 1,055,067 855,442

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 11

   ทุนจดทะเบียน 400,000 287,777 400,000 287,777 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 362,220 287,777 362,220 287,777 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 11 2,086,386 1,213,596 2,086,386 1,213,596 

ส่วนเกินทุนอืน 11,079 12,124 -                    -              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,046,445 1,897,888 1,030,708 1,119,016 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (6,162) (4,410) (6,162) (4,410)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,596,049 3,482,673 3,523,675 2,646,119 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 120,793 95,504 -                    -              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,716,842 3,578,177 3,523,675 2,646,119 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,102,863 7,769,744 4,578,742 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 2,981,718    1,986,648    88,138         86,846         

ตน้ทุนขายและบริการ (2,697,386)   (1,786,742)   (75,449)        (65,759)        

กาํไรขันต้น 284,332       199,906       12,689         21,087         

รายไดด้อกเบียรับ 349              4,446           8,255           19,901         

รายไดอื้น 51,859         42,325         81                3,793           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -               -               60,000         -               

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (48,525)        (48,316)        (2,922)          (2,882)          

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (113,310)      (58,931)        (9,235)          (5,795)          

ค่าใชจ้่ายทางตรงทีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (443)             (406)             -               -               

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (7,137)          (9,508)          (417)             (384)             

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 167,125       129,516       68,451         35,720         

ตน้ทุนทางการเงิน (19,424)        (17,250)        (7,482)          (7,176)          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย - - - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 147,701       112,266       60,969         28,544         

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (8,951)          (15,772)        3,992           (5,365)          

กาํไรสําหรับงวด 138,750       96,494         64,961         23,179         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (766)             (457)             (766)             (457)             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 153              91                153              91                

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (613)             (366)             (613)             (366)             

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 138,137       96,128         64,348         22,813         

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 134,518       95,480         64,961         23,179         

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม             4,232             1,014 -               -               

138,750       96,494         64,961         23,179         

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 133,905       95,114         64,348         22,813         

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,232           1,014           -               -               

138,137       96,128         64,348         22,813         

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 13 0.42             0.33             0.20             0.08             

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด  

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การดาํเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 12 10,746,391   7,180,007    310,781       266,654      

ตน้ทุนขายและบริการ (9,830,936)   (6,548,657)  (263,373)     (217,924)     

กาํไรขนัต้น 915,455        631,350       47,408         48,730        

รายไดด้อกเบียรับ 1,620           7,378           32,191         58,482        

รายไดอื้น 105,578        88,602         2,273           5,230          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 3 -               -              180,000       -              

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (166,819)      (128,441)     (10,027)       (8,232)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (267,709)      (213,808)     (17,961)       (20,235)       

ค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (1,255)          (1,210)         -              -              

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 3 (21,387)        (19,776)       (1,235)         (1,081)         

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 565,483        364,095       232,649       82,894        

ตน้ทุนทางการเงิน (50,701)        (37,120)       (19,551)       (16,151)       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย -               (4,218)         -              -

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 514,782        322,757       213,098       66,743        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (58,511)        (26,724)       (2,936)         (6,688)         

กาํไรสําหรับงวด 456,271        296,033       210,162       60,055        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (2,190)          (1,642)         (2,190)         (1,642)         

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั 438              328              438              328             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,752)          (1,314)         (1,752)         (1,314)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 454,519        294,719       208,410       58,741        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 447,027        291,881       210,162       60,055        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,244           4,152           -              -              

456,271        296,033       210,162       60,055        

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 445,275        290,567       208,410       58,741        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,244           4,152           -              -              

454,519        294,719       208,410       58,741        

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 13 1.49             1.01             0.70             0.21            

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงนิลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยติุธรรมผ่านกาํไร ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอืน ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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              

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทนุทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น        

   เงนิปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 -                        -                        -                        -                        (201,444)               -                            (201,444)               -                        (201,444)               

   รวมเงินทนุทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        -                        (201,444)               -                            (201,444)               -                        (201,444)               

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

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

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

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        (809)                      -                        (201,444)               -                            (202,253)               (8,270)                   (210,523)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                        -                        -                        -                        291,881                 -                            291,881                 4,152                     296,033                 

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                        -                        -                        -                        -                        (1,314)                       (1,314)                   -                        (1,314)                   

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        291,881                 (1,314)                       290,567                 4,152                     294,719                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 287,777                 1,213,596              (42,150)                 75,698                   1,780,354              (4,024)                       3,311,251              167,995                 3,479,246              

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน (ตาํกว่า) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยตุิธรรมผ่านกาํไร ผูถ้ือหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอนื ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอนื ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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                    

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

    เพมิหุน้สามญั 11 74,443                         872,790                       -                               -                               -                               -                             947,233                       -                               947,233                       

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                               -                               -                               -                               (278,087)                      -                             (278,087)                      -                               (278,087)                      

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 74,443                         872,790                       -                               -                               (278,087)                      -                             669,146                       -                               669,146                       

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

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

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

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 74,443                         872,790                       (1,045)                          -                               (278,087)                      -                             668,101                       16,045                         684,146                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                               -                               -                               -                               447,027                       -                             447,027                       9,244                           456,271                       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                               -                               -                               -                               -                               (1,752)                        (1,752)                          -                               (1,752)                          

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               447,027                       (1,752)                        445,275                       9,244                           454,519                       

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2564 362,220                       2,086,386                    11,079                         96,081                         2,046,445                    (6,162)                        4,596,049                    120,793                       4,716,842                    

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด

ทุนเรือนหุน้ ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยติุธรรมผา่นกาํไร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอืน ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 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 -                     -                     -                     (201,444)           -                             (201,444)           

   รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                     -                     -                     (201,444)           -                             (201,444)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                     60,055               -                             60,055               

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                     -                     -                     -                     (1,314)                        (1,314)                

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     60,055               (1,314)                        58,741               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 287,777             1,213,596          30,140               927,693             (4,024)                        2,455,182          

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลขาดทุน

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด

ทุนเรือนหุน้ ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ยติุธรรมผา่นกาํไร รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอืน ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เพมิหุน้สามญั 11 74,443               872,790             -                     -                     -                              947,233             

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 -                     -                     -                     (278,087)           -                              (278,087)           

   รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 74,443               872,790             -                     (278,087)           -                              669,146             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                     210,162             -                              210,162             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                     -                     -                     - (1,752)                         (1,752)                

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     210,162             (1,752)                         208,410             

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 362,220             2,086,386          50,523               1,030,708          (6,162)                         3,523,675          

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 456,271        296,033        210,162        60,055          

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 58,511          26,724          2,936            6,688            

ตน้ทุนทางการเงิน 50,701          37,120          19,551          16,151          

ค่าเสือมราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 332,364        279,923        18,027          20,452          

ค่าเสือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 1,312            1,268            -               -               

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,180          24,328          4,027            4,027            

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 7,959            7,124            1,865            888               

(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,246            (16,249)         713               (1,851)          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 19,648          (21,064)         -               -               

ผลขาดทุนจากสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง 2,660            1,387            -               -               

ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัร่วมทีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษ)ี -               4,218            -               -               

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (14)               151               -               -               

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรบัมูลค่าสินคา้ 8,214            14,403          261               (391)             

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,093)          191               (20)               1                   

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 477               2,115            -               -               

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มตีวัตน 23                 -               23                 -               

ผลต่างจากการปรับปรุงสญัญาเช่า (2,998)          82                 -               -               

เงินปันผลรับ -               -               (180,000)       -               

ดอกเบียรบั (1,620)          (7,378)          (32,191)         (58,482)         

959,841        650,376        45,354          47,538          

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (616,226)       (131,948)       (7,176)          6,374            

ลูกหนีอืน (16,749)         (42,195)         (6,732)          11,279          

สินคา้คงเหลือ (1,625,072)    (66,530)         (4,770)          984               

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 18,956          (6,358)          (5,765)          (283)             

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มุนเวียนทีเป็นหลกัประกนั -               (5,000)          -               -               

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน (8,967)          (3,053)          -               -               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,427,287     (61,159)         19,155          (16,917)         

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -               (9,883)          - (2,860)          

หนีสินหมุนเวียนอืน 17,621          (7,301)          13,025          (1,175)          

รายไดร้อตดับญัชี (1,637)          (9,929)          -               -               

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน -               188               -               -               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 155,054        307,208        53,091          44,940          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (59,654)         (91,487)         (11,714)         (82,661)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 95,400          215,721        41,377          (37,721)         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือเพมิทุนในบริษทัย่อย -               -               (2,135,002)    -               

เงินสดรบัจากการเพิมทุนของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 15,000 -               -               -               

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัย่อย -               -               -               (44,079)         

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

เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน -               (148,658)       -               -               

เงินสดรบัจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,201            117               290               7                   

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,237,688)    (509,671)       (13,486)         (13,008)         

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,322)          (10,154)         -               (9,843)          

เงินสดจ่ายเพือซือสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน (5,316)          -               -               -               

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการอืน -               (63,000)         -               -               

เงินสดรบัชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,800            -               1,628,507     200,000        

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

เงินปันผลรับ -               -               180,000        -               

ดอกเบียรบั 1,625            7,739            35,605          57,492          

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,228,700)    (728,627)       (599,086)       (259,131)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม

   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง -               (9,079)          -               -               

เงินสดรบัจากการออกหุน้ทุนสุทธิจากค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกียวขอ้ง 947,233        -               947,233        -               

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,471,052     2,529,000     400,000        1,939,000     

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (797,255)       (1,479,862)    (620,000)       (1,383,000)    

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (27,900)         (29,334)         (4,951)          (4,949)          

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้ง -               -               430,000        -               

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้ง -               -               (30,000)         -               

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (277,852)       (201,444)       (277,852)       (201,444)       

ดอกเบียจ่าย (40,666)         (24,828)         (18,813)         (12,677)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 1,274,612     784,453        825,617        336,930        
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิก่อนผลกระทบของ

   อตัราแลกเปลียน 141,312        271,547        267,908        40,078          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,946          19,982          -               -               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 152,258        291,529        267,908        40,078          

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 กันยายน 1,387,284     1,128,297     451,364        124,843        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายการทีมิใช่เงินสด

หนีสินจากการสร้างอาคารและซืออุปกรณ์ 98,886          84,664          42                 2,032            

โอนลูกหนีอืนไปเป็นสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 1,333            -               -               -               

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไปเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 183,138        123,362        -               -               

โอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 11,924          -               -               -               

โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 13,272          -               4,172            -               

การเปลียนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18,819          327,338        -               53,691          

การเปลียนแปลงในหนีสินตามสญัญาเช่า 17,659          327,338        -               53,691          

การเปลียนแปลงในสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 4,158            -               -               -               

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด  

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 สินคา้คงเหลือ 
6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  
7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน 
10 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
11 ทุนเรือนหุน้ 
12 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
13 ก าไรต่อหุน้ 
14 เงินปันผล 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
 

 
 

 
 
 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปี และจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ  (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีได้
น าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ
บริษทั และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้ งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

2 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 
2564 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 กลุ่มบริษัทจึงจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี 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 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวส้ินสุดการมี               
ผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน  กลุ่มบริษทัจึงไม่ได้
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี   

 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  5,660  152 
ซ้ือสินคา้ -  -  11,809  28,623 
การใหบ้ริการ -  -  795  103 
รับบริการ -  -  1,101  17 
ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -  -  290  - 
ดอกเบ้ียรับ -  -  31,160  54,289 
เงินปันผลรับ -  -  180,000  - 
        
บริษัทร่วม         
ขายสินคา้ 948  2,123  -  - 
การใหบ้ริการ 9,329  7,277  -  - 
รับบริการ 1,329  2,595  -  - 
รายไดค้่าเช่า 4,950  4,950  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 749  988  749  988 
        
กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,920  19,207  1,221  852 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 467  569  14  229 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 21,387  19,776  1,235  1,081 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,188  18 

บริษทัร่วม 227  193  -  - 

 227  193  1,188  18 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธิ 227  193  1,188  18 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีอื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  252  5,595 
บริษทัร่วม 3,130  2,370  -  - 

 3,130  2,370  252  5,595 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธิ 3,130  2,370  252  5,595 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
เงินให้กู้ยืม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  19,605  1,356,312 
บริษทัร่วม 25,633  27,433  25,633  27,433 

 25,633  27,433  45,238  1,383,745 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  (19,605)  (19,605) 

สุทธิ 25,633  27,433  25,633  1,364,140 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ร19, 
งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนี้การค้า 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  210  1,656 
รวม -  -  210  1,656 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนี้อื่น 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  161  511 
บริษทัร่วม 316  302  -  - 
รวม 316  302  161             511 

 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
เงินกู้ยืม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  400,000  - 
รวม -  -  400,000  - 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
    

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
30 กนัยายน  

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 30 กนัยายน  

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,603,490  990,030  58,265  51,126 
เกินก าหนดช าระ        
   1 - 30 วนั 20,860  5,021  141  - 
   31 - 60 วนั 2,183  11  -  - 
   61 - 90 วนั -  48  -  - 
   มากกวา่ 90 วนั 4,257  8,594  -  104 
รวม 1,630,790  1,003,704  58,406  51,230 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (362)  (376)  -  - 
สุทธิ 1,630,428  1,003,328  58,406  51,230 

 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
- ลดลง (14)  -  -  - 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 30 กนัยายน

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 30 กนัยายน

2564  
31 ธนัวาคม  

2563 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 701,134  298,542  12,128  7,365 
สินคา้ระหวา่งผลิต 162,559  146,235  697  646 
วตัถุดิบ 1,127,097  339,255  5,987  6,032 
วสัดุโรงงาน 36,173  31,982  301  300 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,036,112  621,989  -  -  
 3,063,075  1,438,003  19,113  14,343 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (37,973)  (29,759)  (538)  (277) 
สุทธิ 3,025,102  1,408,244  18,575  14,066 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย 
   และบริการ        
- ตน้ทุนขายและบริการ 9,822,722  6,534,254  263,112  218,315 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 8,214  14,403  261  -  
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า -  -   -  (391) 
สุทธิ 9,830,936  6,548,657  263,373  217,924 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ 
   ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564   

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย   
เพิ่มทุนในบริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั  35,000 
เพิ่มทุนในบริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั  1,100,002 
เพิ่มทุนในบริษทั เอส เอ็น ซี  ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั  1,000,000 
 
การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตรา
ไว ้100 บาทต่อหุ้น โดยเรียกช าระค่าหุ้น หุ้นละ 25 บาท บริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 
35 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 65 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 16.05 ลา้นบาท และส่วนเกินทุนอ่ืนลดลงเป็นจ านวน 1.05 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 16,923,100 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้65 บาทต่อหุ้น และบริษทัได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 1,100 ล้านบาท 
ทั้งน้ีสดัส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 บริษทั เอส เอ็น ซี  ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้10 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี
สัดส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
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
ถือหุ้นของบริษทัเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลดลงเป็น
จ านวน 8.27 ลา้นบาท และส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 0.81 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000 หุ้น ซ่ึง
มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท ทั้งน้ี
สัดส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 บริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 50,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท ทั้งน้ี
สัดส่วนการถือหุน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 
การโอนกิจการบางส่วนระหว่าง บริษัท เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิช่ัน จ ากัด และบริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี ้แอนโทโล
จี จ ากัด 
 
ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เม่ือวันท่ี  
25 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมได้มีมติให้ยา้ยสายการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกและแม่พิมพป๊ั์มโลหะให้แก่ บริษทั           
เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่ง ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ผูโ้อนกิจการได้
โอนสินทรัพยสุ์ทธิจ านวน 27.36 ลา้นบาท และผูรั้บโอนกิจการจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 27.36 ลา้นบาท 

 
กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกิน
กว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้
จ านวน 27.74 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 10.10 ล้านบาท) ซ่ึงส่วนแบ่งผลขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและ          
เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 ของกลุ่มบริษัทมีจ านวน  6.84 ล้านบาท และ 17.64 ล้านบาท ตามล าดับ  
(2563: 6.16 ล้านบาท และ 15.28 ล้านบาท ตามล าดับ) กลุ่มบริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

 งบกำรเงินรวม  
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  2563 

  (พันบาท) 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  236,354  219,595 
เพิ่มขึ้น -  148,658 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (183,138)  (123,362) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน  53,216  244,891 
    
ค่าเส่ือมราคา    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  9,599  9,595 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 1,312  1,268 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 10,911  10,863 
    
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วันที่ 1 มกรำคม 226,755  210,000 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 42,305  234,028 
 
 
 

การโอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัมีการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็น
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 183 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินบางส่วนไปใช้
ภายในกลุ่มบริษทั 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  1,296,724  16,516 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (1,585)  (270) 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ราคาตามบญัชีสุทธิ  183,138  - 
โอนไปสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน  (11,924)  - 
โอนไปสินคา้คงเหลือ  (13,272)  (4,172) 

 
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัใช้สิทธิเลือกต่อสัญญาเช่าอาคารกบัผูใ้ห้เช่ารายเดิมและมีการแกไ้ขสัญญาโดยลด
อตัราค่าเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเป็นจ านวน 3 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ณ วันท่ี  1 มกราคม 2564 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัลดลง 18.82 ลา้นบาท และ 21.82 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

9 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสัมปทำน 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานการก่อสร้างและบริหารโครงการก าจัด 
มูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   - 
เพิ่มขึ้น   30,111 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564   30,111 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารโครงการก าจัดมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลนครยะลา 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญากบัเทศบาลนครยะลาใน
การลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการก าจัดมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟ ฟ้า เป็นระยะเวลา 20 ปี  
นบัจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ซ่ึงก าหนดให้บริษทัย่อยดงักล่าวก่อสร้างโครงการ ติดตั้งเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามท่ีระบุในสัญญา โดยโครงการและพื้นท่ีส่วนขยายโครงการดงักล่าวพร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครยะลาเม่ือครบก าหนดในสัญญาดงักล่าวโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ10 ของก าไรสุทธิก่อนหักภาษี หากปี
ใดอตัราร้อยละ10 ของก าไรสุทธิมีจ านวนน้อยกว่า 0.50 ล้านบาท บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ 
ตอบแทนให้แก่เทศบาลนครยะลาเป็นจ านวนเงิน 0.50 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนขั้นต ่าเป็นสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทานจ านวน 7.38 ลา้นบาท 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญากบัเทศบาลนครยะลาใน
การเช่าท่ีดินบางส่วนเพื่อใช้ฝังกลบเถ้าหนักจากการด าเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกสุขลกัษณะ ป้องกันการ
ปนเป้ือนออกสู่สาธารณะ และส ารองน ้าใชข้องโครงการ ตามโครงการก าจดัมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า
เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีอตัราค่าเช่าปีละ 0.30 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นสิทธิในการ
ใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทานจ านวน 4.16 ลา้นบาท 
 

10 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
 
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 
 
เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัย่อยดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยอีกแห่งและใหค้ ามัน่ต่อธนาคารวา่จะไม่
น าท่ีดินและโรงงานซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลอ่ืน 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

นอกจากน้ีบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกับการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ี เป็นตน้ 
 
ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ภายใต้
ตัว๋สัญญาใช้เงิน จ านวนเงินรวม 14 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 - 7.00 ต่อปี และจะถึงก าหนดช าระ
ภายในเดือน กรกฎาคม 2569 
 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 
1,500 ลา้นบาท โดยสัญญาสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั และกลุ่มบริษทัไดจ้ านองท่ีดินของบริษทัย่อยอีกแห่ง
แลว้ และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทัย่อยดงักล่าวจะถูกจ านองภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 131.58 ลา้นบาท และ 380.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมเพิ่มเติมเป็นจ านวน 485 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 298 ลา้นบาท
และ บริษทัได้เบิกใช้เต็มวงเงินแลว้ ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2563 : 504 ล้านบาท และ บริษัทได้เบิกใช้เต็มวงเงิน
แล้ว) 
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11 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2564  2563 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 287,777  287,777  287,777  287,777 
ออกหุ้นใหม่ 1 112,223  112,223  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน         
-  หุ้นสำมัญ 1 400,000  400,000  287,777  287,777 

         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 287,777  287,777  287,777  287,777 
ออกหุ้นใหม่ 1 74,443  74,443  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน         
-  หุ้นสำมัญ 1 362,220  362,220  287,777  287,777 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาก 287 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 112,222,661 หุ้น ราคามูลค่า
หุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564
โดยจะมีการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering)  
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติให้เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์
ของการใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) จากเดิมท่ีจะน าเงินมาใช้
ส าหรับก่อสร้างโรงงานและคลงัสินคา้ให้เช่าแก่กิจการอ่ืน ก่อสร้างคลงัสินคา้ส าหรับใช้ภายในกลุ่มบริษทั รองรับ
การยา้ยสายการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียน และช าระคืนเงินกู ้เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,400 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรับ
ขยายก าลงัการผลิตของธุรกิจเดิม ไดแ้ก่ ธุรกิจรับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,155 ลา้นบาท ส่วนเงินท่ี
เหลือจากการเพิ่มทุนใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ช าระคืนเงินกู ้และอ่ืนๆ 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัราคาเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนราคามูลค่าหุ้นละ 13 บาท โดยมีระยะเวลาในการเสนอขายในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 ถึง 11 สิงหาคม 2564 
และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ (Filing) ได้รับการอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยใ์นวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 โดยมีหุ้นสามัญท่ีเสนอขายจ านวน 74.44 ล้านหุ้น เป็น
จ านวนเงิน 967.76 ลา้นบาท ก่อนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและช าระแลว้กบั
กระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564  ทั้งน้ีหุ้นสามญัของบริษทัเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี                     
18 สิงหาคม 2564 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้สามญัจ านวน 20.53 ลา้นบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บ
จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้จ านวน 2,086.39 ลา้นบาท 
 

12 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

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

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

 
ส่วนงานอ่ืน ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2564 หรือ 2563 

 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและ
สอบทานโดยผู ้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  ผู ้บริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อน 
ภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและ
สอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตาม
การซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
 
รายได้หลักของกลุ่มบริษัทได้มาจากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บริการผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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การจ าแนกรายได้ 

 
 

 
 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

34 

 
13 ก ำไรต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท  
(ขั้นพื้นฐำน) 134,518 

 
95,480 

 
64,961 

 
23,179 

        

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 287,777  287,777  287,777  287,777 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย (18 สิงหาคม) 35,603  -  35,603  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
 (ขั้นพื้นฐำน) ณ วันที่ 30 กันยำยน 323,380 

 
287,777 

 
323,380 

 
287,777 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.42  0.33  0.20  0.08 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 30 กันยายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท  
(ขั้นพื้นฐำน) 447,027 

 
291,881 

 
210,162 

 
60,055 

        

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 287,777  287,777  287,777  287,777 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย (18 สิงหาคม) 11,998  -  11,998  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
 (ขั้นพื้นฐำน) ณ วันที่ 30 กันยำยน 299,775 

 
287,777 

 
299,775 

 
287,777 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 1.49  1.01  0.70  0.21 
 

14 เงินปันผล         
 

รายละเอียดเงินปันผลในระหว่างปี 2564 มีดงัน้ี 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุ้น เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)     
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย
จากก าไร 6 เดือนแรกของปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 162,976  0.45 10 กนัยายน 2564 

      

เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2563 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 115,111  0.40 27 เมษายน 2564 

      

เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย
จากก าไร 6 เดือนแรกของปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 100,722  0.35 28 สิงหาคม 2563 

      

เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2562 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 100,722  0.35 27 เมษายน 2563 
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15 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 287,973  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 74,007  1,838 
รวม 361,980  1,838 
    

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 3,615  1,200 
รวม 3,615  1,200 

    
ภาระผูกพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงินให้กบัเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 665,001  - 
หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดิน การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 21,773  5,748 
รวม 686,774  5,748 
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