
    

 
 
 
 
 
 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565                        
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 
ของบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(มาริษา ธราธรบรรพกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5752 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2565  



บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,978,282     2,329,561     299,360       305,242       
ลูกหน้ีการคา้ 3 4,233,249     2,560,707     64,048         65,596         
ลูกหน้ีอ่ืน 97,695         96,230         19,014         27,688         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 25,633         25,633         55,633         55,633         
สินคา้คงเหลือ 4 3,330,936     3,361,018     18,928         17,367         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 168,792       158,893       616              452              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,834,587   8,532,042     457,599       471,978       

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 32,689         31,342         32,689         31,342         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -               -               3,721,396     3,721,396     
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 5 -               -               -               -               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 41,512         41,928         -               -               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6, 7 5,072,335     4,912,037     186,475       188,580       
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 237,480       244,677       41,611         42,953         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 42,582         44,976         17,748         18,327         
สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 50,801         35,833         -               -               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,589         36,356         7,697           7,522           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั 5,000           5,000           -               -               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 64,919         62,548         13,827         13,044         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,578,907     5,414,697     4,021,443     4,023,164     

รวมสินทรัพย์ 16,413,494 13,946,739 4,479,042 4,495,142 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 947,944       1,535,054     690,000       720,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,690,185     5,503,615     104,092       89,004         
เงินปันผลคา้งจ่าย 163,673       776              163,673       776              
รายไดร้อตดับญัชีส่วนท่ีรับรู้ภายในหน่ึงปี 2,188           2,188           -               -               
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 130,323       189,642       5,804           3,345           
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -               -               100,000       100,000       
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 406,255       278,641       -               -               
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,554         27,522         4,844           4,793           
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 94,019         41,966         -               -               
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,597           558              -               -               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,558         15,149         2,229           1,845           
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 9,484,296 7,595,111 1,070,642 919,763 

หนี้สินไม่หมนุเวียน
เจา้หน้ีอ่ืนไม่หมุนเวียน 7,380           7,380           -               -               
รายไดร้อตดับญัชี 43,217         43,756         -               -               
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 118,471       127,850       -               -               
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7 1,427,493     976,457       -               -               
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 244,814       230,131       38,670         39,901         
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 56,408         55,355         9,694           9,452           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,897,783 1,440,929 48,364 49,353 

รวมหนีสิ้น 11,382,079 9,036,040 1,119,006 969,116
(0) 0 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจ านวน 400,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 400,000 400,000 400,000 400,000 
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
    (หุ้นสามัญจ านวน 362,220,339 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 362,220 362,220 362,220 362,220 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,086,386 2,086,386 2,086,386 2,086,386 
ส่วนเกินทนุอ่ืน 11,080 11,080 -               -               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 96,081 96,081 50,524 50,524 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,349,771 2,235,769 865,954 1,033,022 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (5,048) (6,126) (5,048) (6,126)
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,900,490 4,785,410 3,360,036 3,526,026 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 130,925 125,289 -               -               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,031,415 4,910,699 3,360,036 3,526,026 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,413,494 13,946,739 4,479,042 4,495,142 

-               0 0 0
(0)                 

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การด าเนินงานต่อเน่ือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 8 6,850,938      3,594,044      108,061         108,117         
ตน้ทุนขายและบริการ 4 (6,398,593)    (3,270,734)    (91,663)         (90,544)         
ก ำไรขั้นต้น 452,345         323,310         16,398           17,573           

รายไดด้อกเบ้ียรับ 356                478                506                12,576           
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 55,415           -                -                -                
รายไดอ่ื้น 17,711           14,497           934                1,312             
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 2 -                -                -                120,000         
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (59,120)         (55,837)         (3,247)           (3,568)           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (93,300)         (93,107)         (12,607)         (6,901)           
คา่ใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (434)              (397)              -                -                
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 2 (10,763)         (5,710)           (650)              (281)              
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 362,210         183,234         1,334             140,711         

ตน้ทุนทางการเงิน (21,122)         (12,968)         (5,847)           (4,740)           
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 341,088         170,266         (4,513)           135,971         
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (58,451)         (21,301)         444                (2,736)           
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 282,637         148,965         (4,069)           133,235         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลคา่
   ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,347             (256)              1,347             (256)              
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั (269)              51                  (269)              51                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 1,078             (205)              1,078             (205)              
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 283,715         148,760         (2,991)           133,030         

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

วนัท่ี 31 มีนาคม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 104092 89004

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 277,001         148,269         (4,069)           133,235         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม              5,636                 696 -                -                

282,637         148,965         (4,069)           133,235         

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 278,079         148,064         (2,991)           133,030         
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 5,636             696                -                -                

283,715         148,760         (2,991)           133,030         

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 9 0.76               0.52               (0.01)             0.46               

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส ารอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การเปล่ียนแปลง ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอ่ืน ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 287,777          1,213,596      12,124          75,698           1,897,888      (4,410)                         3,482,673        95,504            3,578,177         

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น         
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                  -                 -                -                 (115,111)        -                              (115,111)         -                  (115,111)          

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                 -                -                 (115,111)        -                              (115,111)         -                  (115,111)          

    การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
         ซ่ึงอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                  -                 (1,045)           -                 -                 -                              (1,045)             16,045            15,000              

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

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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร -                  -                 -                -                 148,269         -                              148,269           696                 148,965            

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                 -                -                 -                 (205)                            (205)                -                  (205)                 
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                 -                -                 148,269         (205)                            148,064           696                 148,760            

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

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
8



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนของ
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส ารอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ การเปล่ียนแปลง ผูถื้อหุ้น ท่ีไมมี่อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ทนุอ่ืน ตามกฎหมาย จดัสรร ในมลูคา่ยติุธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 362,220          2,086,386       11,080            96,081            2,235,769       (6,126)                    4,785,410       125,289          4,910,699       

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น        
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 -                 -                 -                 -                 (162,999)         -                         (162,999)         -                 (162,999)         

   รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                 -                 -                 -                 (162,999)         -                         (162,999)         -                 (162,999)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร -                 -                 -                 -                 277,001          -                         277,001          5,636              282,637          

     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 -                 1,078                      1,078              -                 1,078              
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                 -                 -                 -                 277,001          1,078                      278,079          5,636              283,715          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 362,220          2,086,386       11,080            96,081            2,349,771       (5,048)                    4,900,490       130,925          5,031,415       

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
9



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การเปล่ียนแปลง รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 -                    -                    -                    (115,111)           -                             (115,111)           

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                    -                    (115,111)           -                             (115,111)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไร -                    -                    -                    133,235            -                             133,235            
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    (205)                           (205)                  
รวมก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    133,235            (205)                           133,030            

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส ารอง

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การเปล่ียนแปลง รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 362,220           2,086,386        50,524             1,033,022        (6,126)                        3,526,026         

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                   -                   -                   (162,999)          -                              (162,999)          

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                   -                   (162,999)          -                              (162,999)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                   -                   -                   (4,069)              -                              (4,069)              
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   1,078                          1,078               
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                   -                   -                   (4,069)              1,078                          (2,991)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 362,220           2,086,386        50,524             865,954           (5,048)                        3,360,036        

-                   
0.3                    

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
11



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 282,637        148,965        (4,069)           133,235        
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 58,451          21,301          (444)              2,736            
ตน้ทนุทางการเงิน 21,122          12,968          5,847            4,740            
คา่เส่ือมราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 137,752        106,542        5,902            6,162            
คา่เส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 416               417               -                -                
คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7,808            7,727            1,342            1,342            
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 2,528            2,667            579               625               
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,053            1,375            242               237               
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 5,016            37,297          -                -                
ผลขาดทนุจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 3,039            3,473            -                -                
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ (25,168)         (793)              15                 84                 
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (668)              28                 1,591            -                
ผลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,732            -                1,732            -                
ผลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                23                 -                23                 
ผลต่างจากการปรับปรุงสญัญาเช่า -                (2,998)           -                -                
เงินปันผลรับ -                -                -                (120,000)       
ดอกเบ้ียรับ (356)              (478)              (506)              (12,576)         

495,362        338,514        12,231          16,608           
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (1,704,130)    (893,661)       1,548            (10,434)         
ลูกหน้ีอ่ืน (822)              (67,712)         8,674            (9,563)           
สินคา้คงเหลือ 55,250          (379,939)       (1,576)           (1,592)           
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (9,899)           7,334            (164)              (2,693)           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (2,371)           7,505            (783)              -                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,153,553     1,035,803     15,128          15,933          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,409            4,430            384               1,026            
รายไดร้อตดับญัชี (539)              (539)              -                -                
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 989,813        51,735          35,442          9,285            
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,900)           (3,942)           -                (317)              
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 987,913        47,793          35,442          8,968            

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                -                -                (35,000)         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                15,000          -                -                
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,505          -                4,317            -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (368,938)       (423,217)       (8,978)           (907)              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (9,514)           (512)              -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน-สมัปทาน (14,968)         -                -                -                
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                -                210,000        
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                -                (170,000)       
เงินปันผลรับ -                -                -                120,000        
ดอกเบ้ียรับ 354               483               506               14,733          
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (382,561)       (408,246)       (4,155)           138,826        
 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 665,890        635,052        -                400,000        
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (674,349)       (259,949)       (30,000)         (220,000)       
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า 11,427          (9,201)           (1,651)           (1,650)           
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                -                50,000          
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (102)              -                (102)              -                
ดอกเบ้ียจ่าย (18,482)         (8,573)           (5,416)           (5,029)           
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงิน (15,616)         357,329        (37,169)         223,321        
 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ
   อตัราแลกเปล่ียน 589,736        (3,124)           (5,882)           371,115        
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 58,985          2,109            -                -                
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 648,721        (1,015)           (5,882)           371,115        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,329,561     1,235,026     305,242        183,456        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2,978,282     1,234,011     299,360        554,571        

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
13



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 

2565 2564 2565 2564

 
รายการที่มใิช่เงินสด
หน้ีสินจากการสร้างอาคารและซ้ืออุปกรณ์ 49,469          75,585          172               4,726            
โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                59,645          -                -                
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ -                13,272          -                4,172            
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 611               18,819          -                -                
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินตามสญัญาเช่า 611               21,817          -                -                

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
14



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3 ลูกหน้ีการคา้ 
4 สินคา้คงเหลือ 
5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
8 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
9 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
10 เงินปันผล 
11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีได้
น าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ
บริษทั และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบาย
ไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

2 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
   วันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ -  -  1,212  2,949 
ซ้ือสินคา้ -  -  278  8,793 
การใหบ้ริการ -  -  163  336 
รับบริการ -  -  3,502  - 
รายไดค่้าเช่า -  -  163  - 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   -  -  4,317  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
   วันที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
ดอกเบ้ียรับ -  -  273  12,221 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  910  80 
เงินปันผลรับ -  -  -  120,000 
        
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 396  401  -  - 
การใหบ้ริการ 3,918  2,554  -  - 
รับบริการ 435  462  -  - 
รายไดค่้าเช่า 1,650  1,650  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 233  250  233  250 
        
กรรมกำรและผู้บริหำร        
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,604  5,554  645  236 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 159  156  5  45 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 10,763  5,710  650  281 

 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกำรค้ำ  
บริษทัยอ่ย -  -  151  7,731 

บริษทัร่วม 316  118  -  - 

รวม 316  118  151  7,731 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ 316  118  151  7,731 
 

ลูกหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  10,040  19,186 
บริษทัร่วม 3,218  2,538  -  - 

รวม 3,218  2,538  10,040  19,186 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

สุทธิ 3,218  2,538  10,040  19,186 
 

เงินให้กู้ยมื  

บริษทัยอ่ย -  -  49,605  49,605 
บริษทัร่วม 25,633  25,633  25,633  25,633 
รวม 25,633  25,633  75,238  75,238 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (19,605)  (19,605) 
สุทธิ 25,633  25,633  55,633  55,633 

 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ  

บริษทัยอ่ย -  -  46  781 
รวม -  -  46  781 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เจ้ำหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  1,787  831 
บริษทัร่วม 310  310  -  - 
รวม 310  310  1,787  831 

 
เงินกู้ยมื  
บริษทัยอ่ย -  -  100,000  100,000 

รวม -  -  100,000  100,000 

 
3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม   31 ธนัวาคม  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,227,863  2,307,251  64,048  65,596 
เกินก าหนดช าระ        
   1 - 30 วนั -  247,154  -  - 
   31 - 60 วนั 337  1,320  -  - 
   61 - 90 วนั 5,410  896  -  - 
   มากกวา่ 90 วนั -  4,447  -  - 
รวม 4,233,610  2,561,068  64,048  65,596 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (361)  (361)  -  - 
สุทธิ 4,233,249  2,560,707  64,048  65,596 

 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 1,262,656  1,577,721  13,559  10,196 
สินคา้ระหวา่งผลิต 352,220  367,153  576  653 
วตัถุดิบ 946,513  775,825  5,030  6,705 
วสัดุโรงงาน 35,831  43,738  423  458 
สินคา้ระหวา่งทาง 822,352  710,385  -  - 
รวม 3,419,572  3,474,822  19,588  18,012 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (88,636)  (113,804)  (660)  (645) 
สุทธิ 3,330,936  3,361,018  18,928  17,367 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย 
   และบริการ        
- ตน้ทุนขายและบริการ 6,423,761  3,271,527  91,648  90,460 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1,019  -  15  84 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (26,187)  (793)  -  - 
สุทธิ 6,398,593  3,270,734  91,663  90,544 

 
 
 
 
 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
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จัดตั้งบริษัทใหม่ 
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2565 จดัตั้งบริษทัใหม่ในนาม บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม จ ากดั  มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
10,000 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น บริษทัไดล้งทุนดงักล่าว สัดส่วนร้อยละ 99.99  ทุนจดทะเบียน เป็น
จ านวนเงิน 1 ลา้นบาท  (ยงัไม่ช าระค่าหุน้) 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกวา่
มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้
จ านวน 29.79 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 29.29 ล้านบาท) ซ่ึงส่วนแบ่งผลขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 ของกลุ่มบริษัทมีจ านวน 0.50 ล้านบาท (2564: 5.66 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทไม่มีภาระหน้ีสินท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี 

 
 

6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
  (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  309,618  11,437 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (11,569)  (7,762) 

 
7 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวนเงินรวม 
650 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.50 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน 
เมษายน 2565 จนถึงเดือนมีนาคม 2570 ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมเพิ่มเติมเป็นจ านวน 650 ลา้นบาท 

 
นอกจากน้ีบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ี เป็นตน้ 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,544,800  1,441,963  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ี
เป็นหลกัประกนั 

 
5,000 

 
5,000 

 
- 

 
- 

รวม  1,549,800  1,446,963  -  - 
 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยบางส่วนค ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งใหค้ ามัน่ต่อธนาคารวา่จะไม่น า
เคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใดๆกบับุคคลอ่ืน 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้บิกใชว้งเงินสินเช่ือเตม็วงเงินแลว้ (31 ธันวาคม 2564: กลุ่มบริษัท
มวีงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้ 77 ล้านบาท และบริษัทเบิกใช้เตม็วงเงินแล้ว) 

 
8 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

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

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

 
ส่วนงานอ่ืน ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2565 หรือ 2564 

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



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย   
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รายได้หลกัของกลุ่มบริษทัได้มาจากการขายสินคา้ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บริการผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 
การจ าแนกรายได้ 
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9 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสำมัญ        
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ
บริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 277,001 

 
148,269 

 
(4,069) 

 
133,235 

        

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 362,220  287,777  362,220  287,777 
จ ำนวนหุ้นสำมัญ (ขั้นพืน้ฐำน) ณ วนัที่ 31 มีนำคม 362,220  287,777  362,220  287,777 
        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท) 0.76  0.52  (0.01)  0.46 
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10 เงินปันผล         
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุน้ เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  
บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน)     
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2564 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 162,999  0.45 27 เมษายน 2565 

      
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2563 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 115,111 

 
 0.40 27 เมษายน 2564 

 

11 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั  
 

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน    
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 73,328  2,780 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 16,324  783 
สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 11,400  - 
รวม 101,052  3,563 
    

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลกิไม่ได้ 

   

ภายใน 1 ปี 6,468  3,560 
1 – 5 ปี 792  - 
รวม 7,260  3,560 
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ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ภำระผกูพนัอื่น ๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงินใหก้บัเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,263,053  - 
หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดิน การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 22,216  5,748 
รวม 2,285,269  5,748 

 
12 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวนเงินรวม 
316 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.6 และ 3.9 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมหลงัจาก
เดือนท่ีมีการเบิกเงินกู ้โดยเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยจ านวน 272 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยบริษทั 
 
นอกจากน้ีบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืน
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ี เป็นตน้ 
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