
 

    

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ7นสุดวนัที; 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที< 30 มิถุนายน 2565                        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิDนสุดวนัที<          

30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปลี<ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี<ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุดวนัที< 30 มิถุนายน 2565  และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ< งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีDตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที< 34 เรื<อง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี<ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึ< งส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื<น การสอบทานนีD มีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื<อมั<นว่าจะพบเรื<องที<มีนยัสาํคญัทัDงหมดซึ< ง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัDน ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที<สอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ<งที<เป็นเหตุใหเ้ชื<อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึDนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที< 34 

เรื<อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(มาริษา ธราธรบรรพกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5752 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

5 สิงหาคม 2565  



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

1

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 3,079,616  2,329,561  115,154    305,242    

ลกูหนี:การคา้ 3 2,517,738  2,560,707  73,527      65,596      

ลกูหนี:อ ื6น 90,536      96,230      12,618      27,688      

เงนิใหก้ ูย้มืระยะสั:นแกก่จิการที6เก ี6ยวขอ้งกนั 2 25,633      25,633      138,633    55,633      

สินคา้คงเหลอื 4 1,718,447  3,361,018  18,454      17,367      

สินทรัพยห์มุนเวียนอื6น 99,095      158,893    892          452          

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 7,531,065  8,532,042  359,278    471,978    

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื6น 35,795      31,342      35,795      31,342      

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 -           -           3,722,395  3,721,396  

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 5 -           -           -           -           

อสังหาริมทรัพยเ์พื6อการลงทนุ 41,030      41,928      -           -           

ที6ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 6, 7 5,089,164  4,912,037  184,387    188,580    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 216,687    244,677    39,244      42,953      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 52,129      44,976      28,478      18,327      

สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน 53,043      35,833      -           -           

สินทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 33,569      36,356      8,035        7,522        

สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนที6เป็นหลกัประกนั 5,000        5,000        -           -           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื6น 79,413      62,548      14,488      13,044      

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 5,605,830  5,414,697  4,032,822  4,023,164  

รวมสินทรัพย์ 13,136,895 13,946,739 4,392,100 4,495,142 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พนับาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

2

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หน ีDสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หนี2สินหมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะสั:นจากสถาบนัการเงนิ 1,026,217  1,535,054  690,000    720,000    

เจ้าหนี:การคา้และเจ้าหนี:อ ื6น 4,300,235  5,504,391  106,855    89,780      

รายไดร้อตดับญัชส่ีวนที6รับรู้ภายในหนึ6งปี 2,188        2,188        -           -           

เจ้าหนี:คา่ซ ื:อสินทรัพย์ 86,539      189,642    13,490      3,345        

เงนิก ูย้มืระยะสั:นจากกจิการที6เก ี6ยวขอ้งกนั 2 -           -           100,000    100,000    

ส่วนของเงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ที6ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี 7 458,305    278,641    -           -           

ส่วนของหนี:สินตามสัญญาเชา่

   ที6ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ6งปี 38,907      27,522      4,738        4,793        

ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจ่าย 80,990      41,966      -           -           

หนี:สินทางการเงนิหมุนเวียนอื6น 2,311        558          -           -           

หนี:สินหมุนเวียนอื6น 10,056      15,149      2,133        1,845        

รวมหน ีDสินหมนุเวยีน 6,005,748 7,595,111 917,216 919,763 

หนี2สินไม่หมนุเวยีน

เจ้าหนี:อ ื6นไม่หมุนเวียน 7,664        7,380        -           -           

รายไดร้อตดับญัช ี 42,671      43,756      -           -           

เจ้าหนี:คา่ซ ื:อสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 125,583    127,850    -           -           

เงนิก ูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 7 1,456,195  976,457    -           -           

หนี:สินตามสัญญาเชา่ 210,971    230,131    36,066      39,901      

ประมาณการหนี:สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 57,759      55,355      9,935        9,452        

รวมหน ีDสินไม่หมนุเวยีน 1,900,843 1,440,929 46,001 49,353 

รวมหน ีDสิน 7,906,591 9,036,040 963,217 969,116

3,475,488 (155,789)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พนับาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

3

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หน ีDสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุน้

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

    (หุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 400,000 400,000 400,000 400,000 

   ทนุที6ออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญจํานวน 362,220,339 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 362,220 362,220 362,220 362,220 

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 2,086,386 2,086,386 2,086,386 2,086,386 

ส่วนเกนิทนุอื6น 11,080 11,080 -           -           

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้

      ทนุสาํรองตามกฎหมาย 96,081 96,081 50,524 50,524 

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 2,544,705 2,235,769 936,317 1,033,022 

องคป์ระกอบอื6นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ (6,564) (6,126) (6,564) (6,126)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,093,908 4,785,410 3,428,883 3,526,026 

ส่วนไดเ้สียที6ไม่มีอาํนาจควบคมุ 136,396 125,289 -           -           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,230,304 4,910,699 3,428,883 3,526,026 

รวมหน ีDสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,136,895 13,946,739 4,392,100 4,495,142 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พนับาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

4

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การดาํเนนิงานต่อเน ื@อง

รายได้จากการขายและบริการ 5,100,171    4,170,629    110,946       114,526       

ต้นทุนขายและบริการ (4,703,485)  (3,862,816)  (93,894)        (97,380)        

กําไรขัDนต้น 396,686       307,813       17,052          17,146          

รายได้ดอกเบี: ยรับ 1,302            793                690                11,360          

กําไรจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 11,680          -                 -                 -                 

รายได้อื6น 15,200          39,222          898                880                

เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย -                 -                 75,000          -                 

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (67,893)        (62,457)        (3,260)           (3,537)           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (89,890)        (61,292)        (13,838)        (1,825)           

ค่าใช้จ่ายทางตรงที6เกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื6อการลงทุน (438)              (415)              -                 -                 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (7,833)           (8,540)           (374)              (537)              

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 258,814       215,124       76,168          23,487          

ต้นทุนทางการเงิน (25,345)        (18,309)        (5,764)           (7,329)           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 233,469       196,815       70,404          16,158          

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (33,064)        (28,259)        (41)                 (4,192)           

กําไรสําหรับงวด 200,405       168,556       70,363          11,966          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOน

รายการท ี@จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที6กําหนดให้วดัมูลค่า

   ด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6น (1,894)           (1,168)           (1,894)           (1,168)           

ภาษีเงินได้ของรายการที6จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไวใ้นกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง 378                234                378                234                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืOนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,516)           (934)              (1,516)           (934)              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 198,889       167,622       68,847          11,032          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด  

(พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด  

วนัที6 30 มิถุนายน วนัที6 30 มิถุนายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

5

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที6เป็นของบริษัทใหญ่ 194,934       164,240       70,363          11,966          

    ส่วนที6เป็นของส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม 5,471            4,316            -                 -                 

200,405       168,556       70,363          11,966          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที6เป็นของบริษัทใหญ่ 193,418       163,306       68,847          11,032          

    ส่วนที6เป็นของส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม 5,471            4,316            -                 -                 

198,889       167,622       68,847          11,032          

กําไรต่อหุ้นขัDนพืDนฐาน (บาท) 0.54               0.57               0.19               0.04               

วนัที6 30 มิถุนายน วนัที6 30 มิถุนายน

(พนับาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด  สําหรับงวดสามเดือนสิ:นสุด  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

6

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหต ุ 2565 2564 2565 2564

การดาํเนนิงานต่อเน ื@อง

รายได้จากการขายและบริการ 8 11,951,109     7,764,673    219,007     222,643     

ต้นทุนขายและบริการ 4 (11,102,078)   (7,133,550)   (185,557)    (187,924)   

กําไรขัDนต้น 849,031           631,123        33,450        34,719       

รายได้ดอกเบี: ยรับ 1,658                1,271             1,196          23,936       

กําไรจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 67,095             -                 -               -              

รายได้อื6น 32,911             53,719          1,832          2,192          

เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย 2 -                    -                 75,000        120,000     

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (127,013)         (118,294)      (6,507)         (7,105)        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (183,190)         (154,399)      (26,445)      (8,726)        

ค่าใช้จ่ายทางตรงที6เกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื6อการลงทุน (872)                  (812)               -               -              

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 2 (18,596)            (14,250)         (1,024)         (818)            

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 621,024           398,358        77,502        164,198     

ต้นทุนทางการเงิน (46,467)            (31,277)         (11,611)      (12,069)      

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 574,557           367,081        65,891        152,129     

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (91,515)            (49,560)         403              (6,928)        

กําไรสําหรับงวด 483,042           317,521        66,294        145,201     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืOน

รายการท ี@จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที6กําหนดให้วดัมูลค่า

   ด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6น (547)                  (1,424)           (547)            (1,424)        

ภาษีเงินได้ของรายการที6จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไวใ้นกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง 109                   285                109              285             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืOนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (438)                  (1,139)           (438)            (1,139)        

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 482,604           316,382        65,856        144,062     

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด  สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด  

วนัที6 30 มิถุนายน วนัที6 30 มิถุนายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

7

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหต ุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที6เป็นของบริษัทใหญ่ 471,935           312,509        66,294        145,201     

    ส่วนที6เป็นของส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม 11,107             5,012             -               -              

483,042           317,521        66,294        145,201     

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที6เป็นของบริษัทใหญ่ 471,497           311,370        65,856        144,062     

    ส่วนที6เป็นของส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม 11,107             5,012             -               -              

482,604           316,382        65,856        144,062     

กําไรต่อหุ้นขัDนพืDนฐาน (บาท) 9 1.30                  1.09               0.18             0.50            

(พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด  สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด  

วนัที6 30 มิถุนายน วนัที6 30 มิถุนายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

8

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีOยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื6นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน สํารอง รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที6ออกและ ส่วนเกิน (ตํ6 ากวา่) ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ การเปลี6ยนแปลง ผู้ถือหุ้น ที6ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนอื6น ตามกฎหมาย จัดสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุดวนัทีO 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีO 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         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีOบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนท ี@ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น        

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 - - - - (115,111)           - (115,111)           - (115,111)           

   รวมเงนิทุนท ี@ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น - - - - (115,111)           - (115,111)           - (115,111)           

    การเปล ี@ยนแปลงในส่วนได้เสยีในบริษทัย่อย 

    การได้มาซึ6 งส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม

         ซึ6 งอํานาจควบคุมไม่เปลี6ยนแปลง - - (1,045)                - - - (1,045)                16,045               15,000               

   รวมการเปล ี@ยนแปลงในส่วนได้เสยีในบริษทัย่อย - - (1,045)                - - - (1,045)                16,045               15,000               

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6น - - - - - (1,139)                                (1,139)                - (1,139)                

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

โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - - 20,383               (20,383)              - - - - 

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

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(พนับาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

9

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีOยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื6นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน สํารอง รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที6ออกและ ส่วนเกิน (ตํ6 ากวา่) ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ การเปลี6ยนแปลง ผู้ถือหุ้น ที6ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนอื6น ตามกฎหมาย จัดสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของบริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุดวนัทีO 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีO 1 มกราคม 2565 362,220            2,086,386         11,080               96,081               2,235,769         (6,126)                                 4,785,410         125,289            4,910,699         

รายการกับผู้ถือหุ้นทีOบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงนิทุนท ี@ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น        

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10  -  -  -  - (162,999)            - (162,999)            - (162,999)           

   รวมเงนิทุนท ี@ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น  -  -  -  - (162,999)            - (162,999)            - (162,999)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร  -  -  -  - 471,935             - 471,935            11,107               483,042            

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6น  -  -  -  -  - (438)                                    (438)                    - (438)                   

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - 471,935            (438)                                    471,497            11,107               482,604            

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีO 30 มิถุนายน 2565 362,220            2,086,386         11,080               96,081               2,544,705         (6,564)                                 5,093,908         136,396            5,230,304         

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(พนับาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

10

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีOยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื6นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สํารอง

ที6ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ การเปลี6ยนแปลง รวมส่วน

หมายเหต ุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุดวนัทีO 30 มิถุนายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีOบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนท ี@ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 - - - (115,111)                 - (115,111)                 

   รวมเงนิทุนท ี@ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น - - - (115,111)                 - (115,111)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร - - - 145,201  - 145,201

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6น - - - - (1,139) (1,139)

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

โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - 20,383                     (20,383)                   - -

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พนับาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

11

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีOยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอื6นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สํารอง

ที6ออกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง ยงัไม่ได้ การเปลี6ยนแปลง รวมส่วน

หมายเหต ุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุดวนัทีO 30 มิถุนายน 2565

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีOบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงนิทุนท ี@ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10  -  -  - (162,999)              - (162,999)             

   รวมเงนิทุนท ี@ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผ ู้ถอืหุ้น  - - - (162,999)             - (162,999)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กําไร  -  -  - 66,294                  - 66,294                 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื6น  -  -  -  - (438)                               (438)                      

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 66,294                 (438)                               65,856                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีO 30 มิถุนายน 2565 362,220               2,086,386           50,524                 936,317               (6,564)                            3,428,883           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(พนับาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

12

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กําไรสําหรับงวด 483,042               317,521               66,294                 145,201               

ปรับรายการที<กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 91,515                 49,560                 (403)                      6,928                    

ต้นทุนทางการเงิน 46,467                 31,277                 11,611                 12,069                 

ค่าเสื6อมราคาที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ 294,634               215,784               11,365                 11,997                 

ค่าเสื6อมราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื6อการลงทุน 898                       850                       -                        -                        

ค่าเสื6อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14,752                 15,454                 2,616 2,684

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 5,191                    5,332                    1,254                    1,259                    

ประมาณการหนี: สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,404                    2,810                    483                       475                       

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนที6ยงัไม่เกิดขึ:น (4,581)                  3,157                    -                        -                        

ผลขาดทุนจากสัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศที6ยงัไม่เกิดขึ:นจริง 1,753                    2,615                    -                        -                        

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -                        1,000                    -                        -                        

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (13,933)                1,262                    (144)                      61                          

กําไรจากการจําหน่ายที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,625)                  (864)                      (152)                      -                        

ผลขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,747                    477                       1,747                    -                        

ผลขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -                        23                          -                        23                          

ผลต่างจากการปรับปรุงสัญญาเช่า (5,213)                  (2,998)                  (394)                      -                        

เงินปันผลรับ -                        -                        (75,000)                (120,000)             

ดอกเบี: ยรับ (1,658)                  (1,271)                  (1,196)                  (23,936)                

914,393               641,989               18,081                 36,761                 

การเปล ี<ยนแปลงในสินทรัพย์และหน ีFสินดาํเนินงาน

ลูกหนี:การค้า 49,328                 (718,086)             (7,931)                  (22,604)                

ลูกหนี:อื6น 8,563                    (28,992)                15,201                 (11,780)                

สินค้าคงเหลือ 1,656,504           (148,219)             (943)                      (7,981)                  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื6น 59,798                 24,531                 (440)                      (3,602)                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื6น (16,865)                (12,963)                (1,444)                  -                        

เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อื6น (1,312,007)          1,055,771           17,183                 30,130                 

หนี: สินหมุนเวยีนอื6น (5,093)                  (5,591)                  288                       931                       

รายได้รอตัดบัญชี (1,085)                  (1,085)                  -                        -                        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 1,353,536           807,355               39,995                 21,855                 

ภาษีเงินได้จ่ายออก (49,076)                (35,310)                -                        (9,226)                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,304,460           772,045               39,995                 12,629                 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด

วนัที6 30 มิถุนายน วนัที6 30 มิถุนายน



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

13

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื6อเพิ6มทุนในบริษัทยอ่ย -                        -                        (999)                      (35,000)                

เงินสดรับจากการเพิ6มทุนของส่วนได้เสียที6ไม่มีอํานาจควบคุม -                        15,000                 -                        -                        

เงินสดจ่ายเพื6อซื:อตราสารทุนของกิจการอื6น (5,000)                  (5,000)                  (5,000)                  (5,000)                  

เงินสดรับจากการขายที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,882                 864                       7,382                    -                        

เงินสดจ่ายเพื6อซื:อที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ (574,506)             (571,363)             (17,273)                (4,754)                  

เงินสดจ่ายเพื6อซื:อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (3,341)                  (1,321)                  (135)                      -                        

เงินสดจ่ายเพื6อซื:อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน (17,210)                (4,234)                  -                        -                        

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้ก ู้ยมืแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน -                        -                        30,000                 486,000               

เงินให้ก ู้ยมืแก่กิจการที6เกี6ยวข้องกัน -                        -                        (113,000)             (290,000)             

เงินปันผลรับ -                        -                        75,000                 120,000               

ดอกเบี: ยรับ 1,639                    1,267                    1,065                    24,320                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (584,536)             (564,787)             (22,960)                295,566               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินก ู้ยมืจากสถาบันการเงิน 1,011,875           1,068,822           -                        400,000               

เงินสดจ่ายเพื6อชําระเงินก ู้ยมืจากสถาบันการเงิน (861,310)             (310,082)             (30,000)                (220,000)             

เงินสดจ่ายชําระหนี: สินตามสัญญาเช่า (19,071)                (18,702)                (3,300)                  (3,299)                  

เงินสดรับจากเงินก ู้ยมืจากกิจการที6เกี6ยวข้อง -                        -                        -                        50,000                 

เงินสดจ่ายจากเงินก ู้ยมืจากกิจการที6เกี6ยวข้อง -                        -                        -                        (30,000)                

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (163,118)             (115,111)             (163,118)             (115,111)             

ดอกเบี: ยจ่าย (41,581)                (24,653)                (10,705)                (11,912)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (73,205)                600,274               (207,123)             69,678                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ6มขึ:น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ

   อัตราแลกเปลี6ยน 646,719               807,532               (190,088)             377,873               

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี6ยนที6มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103,336               24,710                 -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิOมข ึDน (ลดลง) สุทธิ 750,055               832,242               (190,088)             377,873               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที6 1 มกราคม 2,329,561           1,235,026           305,242               183,456               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัทีO 30 มิถุนายน 3,079,616           2,067,268           115,154               561,329               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด

วนัที6 30 มิถุนายน วนัที6 30 มิถุนายน

(พันบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6 งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายการท ี@มิใช่เงนิสด

หนี: สินจากการสร้างอาคารและซื:ออุปกรณ์ 83,423                 75,585                 916                       4,727                    

หนี: สินจากการซื:อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 11,270                 -                        11,270                 -                        

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื6อการลงทุนไปเป็นที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                        125,225 -                        -                        

โอนที6ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการให้บริการจาก

   ข้อตกลงสัมปทาน -                        11,385 -                        -                        

โอนที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ -                        13,272 -                        4,172

การเปลี6ยนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (13,239) 18,819 (1,093) -                        

การเปลี6ยนแปลงในหนี: สินตามสัญญาเช่า 6,179 25,975 (1,487) -                        

การเปลี6ยนแปลงในสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน -                        4,158 -                        -                        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุด

วนัที6 30 มิถุนายน วนัที6 30 มิถุนายน



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั 

3 ลูกหนี@การคา้ 

4 สินคา้คงเหลือ 

5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  

6 ที;ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

7 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

8 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

9 กาํไรต่อหุน้ 

10 เงินปันผล 

11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที;ไม่เกี;ยวขอ้งกนั 

12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ;งของงบการเงินระหวา่งกาลนี@  

 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี@ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื;อวนัที; 5 สิงหาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนี@ นาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที; 34 เรื;อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที;ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์;เกี;ยวขอ้ง โดยงบการเงิน

ระหวา่งกาลนี@ เนน้การใหข้อ้มูลที;เกี;ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื;อไม่ใหซ้ํ@ าซอ้นกบัขอ้มูลที;ได้

นาํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั@นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี@ จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ

บริษทั และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึ; งผลที;เกิดขึ@นจริงอาจแตกต่างจากที;ประมาณการไว ้ทั@งนี@  นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัที;ใชใ้นการประมาณการที;อาจมีความไม่แน่นอนนั@นไม่แตกต่างจากที;ไดอ้ธิบายไว้

ในงบการเงินสาํหรับปีสิ@นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2564  

 

2 บุคคลหรือกจิการที@เกี@ยวข้องกนั 

 

รายการที;สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนสิ@นสุดวนัที; 30 มิถุนายน สรุปไดด้งันี@    

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุด วันที5 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  1,280  4,547 

ซื@อสินคา้ -  -  663  11,607 

การใหบ้ริการ -  -  163  542 

รับบริการ -  -  7,381  775 

รายไดค่้าเช่า -  -  275  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุด วันที5 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายเครื;องจกัรและอุปกรณ์   -  -  4,317  - 

ดอกเบี@ยรับ -  -  583  23,151 

ดอกเบี@ยจ่าย -  -  1,830  423 

เงินปันผลรับ -  -   75,000        120,000 

        

บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ 681  633  -  - 

การใหบ้ริการ 7,130  5,494  -  - 

รับบริการ 909  891  -  - 

รายไดค่้าเช่า 3,600  3,300  -  - 

ดอกเบี@ยรับ 469  502  469  502 

        

กรรมการและผู้บริหาร        

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        

   ผลประโยชน์ระยะสั@น 18,278  13,939  1,015  809 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 318  311  9  9 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 18,596  14,250  1,024  818 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

20 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที;เกี;ยวขอ้งกนั ณ วนัที; 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี@  

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหนี1การค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  -  7,731 

บริษทัร่วม 247  118  -  - 

รวม 247  118  -  7,731 

หัก ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ@น -  -  -  - 

สุทธิ 247  118  -  7,731 

 

ลูกหนี1อื5น  

บริษทัยอ่ย -  -  1,780  19,186 

บริษทัร่วม 3,744  2,538  -  - 

รวม 3,744  2,538  1,780  19,186 

หัก ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ@น -  -  -  - 

สุทธิ 3,744  2,538  1,780  19,186 

 

เงินให้กู้ยมื  

บริษทัยอ่ย -  -  113,000  49,605 

บริษทัร่วม 25,633  25,633  25,633  25,633 

รวม 25,633  25,633  138,633  75,238 

หัก ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ@น -  -  -  (19,605) 

สุทธิ 25,633  25,633  138,633  55,633 

 

เจ้าหนี1การค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  379  781 

รวม -  -  379  781 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เจ้าหนี1อื5น  

บริษทัยอ่ย -  -  1,425  831 

บริษทัร่วม 357  310  -  - 

รวม 357  310  1,425  831 

 

เงินกู้ยมื  

บริษทัยอ่ย -  -  100,000  100,000 

รวม -  -  100,000  100,000 

 

ในเดือน มิถุนายน 2565 บริษทัตดัจาํหน่ายรายการเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จาํกดั ซึ; งเป็นบริษทัยอ่ย

แห่งหนึ;ง โดยบริษทัไดต้ั@งค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดว่าจะเกิดขึ@นของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวนทั@ง 

19.60 ลา้นบาท 
 

3 ลูกหนีJการค้า 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,497,144  2,307,251  73,527  65,596 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั 14,320  247,154  -  - 

   31 - 60 วนั 2,204  1,320  -  - 

   61 - 90 วนั 138  896  -  - 

   มากกวา่ 90 วนั 4,293  4,447  -  - 

รวม 2,518,099  2,561,068  73,527  65,596 

หัก ค่าเผื;อผลขาดทุนดา้นเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ@น (361)  (361)  -  - 

สุทธิ 2,517,738  2,560,707  73,527  65,596 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 
30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 903,257  1,577,721  12,773  10,196 

สินคา้ระหวา่งผลิต 261,359  367,153  805  653 

วตัถุดิบ 540,738  775,825  4,934  6,705 

วสัดุโรงงาน 25,095  43,738  443  458 

สินคา้ระหวา่งทาง 87,869  710,385  -  - 

รวม 1,818,318  3,474,822  18,955  18,012 

หัก ค่าเผื;อมูลค่าสินคา้ลดลง (99,871)  (113,804)  (501)  (645) 

สุทธิ 1,718,447  3,361,018  18,454  17,367 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวันที5 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที;บนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

   และบริการ        

- ตน้ทุนขายและบริการ 11,116,011  7,132,288  185,701  187,863 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที;คาดวา่จะไดรั้บ -  1,262  -  61 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (13,933)  -  (144)  - 

สุทธิ 11,102,078  7,133,550  185,557  187,924 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จัดตั5งบริษัทใหม่ 

เมื;อวนัที; 18 มกราคม 2565 จดัตั@งบริษทัใหม่ในนาม บริษทั เมอร์คิวรี;  ทรานส์ฟอร์ม จาํกดั  มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 

10,000 หุ้น มีมูลค่าที;ตราไว ้100 บาทต่อหุ้น บริษทัไดล้งทุนดงักล่าว สัดส่วนร้อยละ 99.97  ทุนจดทะเบียน เป็น

จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท   

 

ในเดือน มิถุนายน 2565 บริษทัตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จาํกดั ซึ; งเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหนึ;ง 

โดยบริษทัไดต้ั@งค่าเผื;อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวนทั@ง 16 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมที;บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับส่วนแบ่งในผล

ขาดทุนที;เกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัที; 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม

ที;ยงัไม่รับรู้จาํนวน 38.39 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 29.29 ล้านบาท) ซึ; งส่วนแบ่งผลขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสิ@นสุดวนัที; 30 มิถุนายน 2565 ของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 8.60 ลา้นบาท และ 9.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

(2564: 5.14 ล้านบาท และ 10.80 ล้านบาท ตามลาํดับ) กลุ่มบริษทัไม่มีภาระหนี@ สินที;เกี;ยวเนื;องกบัผลขาดทุนเหล่านี@  
 

 
 

6 ที@ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

การซื@อ จาํหน่าย และโอนที;ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนสิ@นสุดวนัที; 30 มิถุนายน 2565 มีดงันี@  

 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวันที5 30 มิถุนายน 2565  งบการเงนิรวม   

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 

ซื@อสินทรัพย ์- ราคาทุน  484,764  16,148 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (13,004)  (8,976) 

 

7 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 

เมื;อวนัที; 5 มกราคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ;งไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ;ง จาํนวนเงินรวม 

650 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี@ยในอตัราดอกเบี@ยคงที;ร้อยละ 3.50 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ;มตั@งแต่เดือน 

เมษายน 2565 จนถึงเดือนมีนาคม 2570 ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มืเพิ;มเติมเป็นจาํนวน 650 ลา้นบาท 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เมื;อวนัที; 22 เมษายน 2565 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ;ง จาํนวนเงินรวม 316 

ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี@ ยในอตัราร้อยละ 3.6 และ 3.9 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ; มตั@ งแต่เดือน 

พฤษภาคม 2565 จนถึงเดือนเมษายน 2569 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูยื้ม เป็นจาํนวน 191 ลา้นบาท 
 

นอกจากนี@บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเงื;อนไขบางประการเกี;ยวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเงื;อนไขอื;น

ตามที;ระบุไวใ้นสญัญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหนี@ สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถใน

การชาํระหนี@  เป็นตน้ 

 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

สินทรัพย์ที5ใช้เป็นหลักประกนัหนี1สิน  2565  2564   2565  2564 

  (พันบาท) 

ที;ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,583,409  1,441,963   -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนที;

เป็นหลกัประกนั 

 

5,000 

 

5,000 

  

- 

 

- 

รวม  1,588,409  1,446,963   -  - 

 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยบางส่วนคํ@าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั@งใหค้าํมั;นต่อธนาคารวา่จะไม่นาํ

เครื;องจกัรซึ;งเป็นกรรมสิทธิd ของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ กบับุคคลอื;น 

 

ณ วนัที; 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชื;อซึ; งยงัมิไดเ้บิกใช ้125 ลา้นบาท และบริษทัเบิกใชเ้ตม็วงเงินแลว้ 

(31 ธันวาคม 2564: กลุ่มบริษัทมวีงเงินสินเชืFอซึFงยงัมิได้เบิกใช้ 77 ล้านบาท และบริษทัเบิกใช้เตม็วงเงินแล้ว) 

 

8 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานที;รายงาน ซึ; งเป็นหน่วยงานธุรกิจที;สาํคญัของกลุ่มบริษทั ที;มีสินคา้และ

การบริการที;แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนื;องจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที;

แตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที;รายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี@  

 

• ส่วนงาน 1 ผลิตชิ@นส่วนอุปกรณ์ที;ใชส้าํหรับยานพาหนะ 

• ส่วนงาน 2 ผลิตและประกอบเครื;องใชไ้ฟฟ้า 

• ส่วนงาน 3 ผลิตชิ@นส่วนอุปกรณ์สาํหรับเครื;องใชไ้ฟฟ้า 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิCนสุดวนัทีD 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานอื;น ไม่มีส่วนงานใดที;เขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื;อกาํหนดส่วนงานที;รายงานในปี 2565 หรือ 2564 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินได ้ซึ; งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและ

สอบทานโดยผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชื;อว่าการใช้กาํไรก่อน 

ภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั@นเป็นขอ้มูลที;เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและ

สอดคลอ้งกบักิจการอื;นที;ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั@งนี@ การกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตาม

การซื@อขายตามปกติธุรกิจ 

 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดม้าจากการขายสินคา้ผลิตภณัฑ์ชิ@นส่วนอุปกรณ์ที;ใช้สําหรับยานพาหนะ ชิ@นส่วน

อุปกรณ์ที;ใชส้าํหรับเครื;องใชไ้ฟฟ้า บริการผลิตและประกอบเครื;องใชไ้ฟฟ้า ซึ; งเป็นรายไดที้;รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ;ง 

 

การจาํแนกรายได้ 
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9 กาํไรต่อหุ้น 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวันที5 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรที5เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ        

กาํไรที@เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 

    (ขัJนพืJนฐาน) 

          

471,935 

          

312,509 

           

66,294  

            

145,201 

        

จํานวนหุ้นสามัญที5ออกจําหน่ายแล้ว        

จาํนวนหุน้สามญัที;ออก ณ วนัที; 1 มกราคม 362,220  287,777  362,220  287,777 

จํานวนหุ้นสามัญ (ขัJนพืJนฐาน) ณ วนัที@ 30 มิถุนายน 362,220  287,777  362,220  287,777 

        

กาํไรต่อหุ้น (ขัJนพืJนฐาน) (บาท) 1.30  1.09  0.18  0.50 

 

10 เงนิปันผล         

 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัที,จ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุน้ เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน)     

2565 

เงินปันผลประจาํปี ประกาศจ่ายจาก

กาํไร 6 เดือนหลงัของปี 2564 

 

ที,ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี เมื,อวนัที, 31 มีนาคม 

2565 162,999  0.45 27 เมษายน 2565 

      

2564 

เงินปันผลประจาํปี ประกาศจ่ายจาก

กาํไร 6 เดือนหลงัของปี 2563 

 

ที,ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี เมื,อวนัที, 31 มีนาคม 

2564 115,111 

 

 0.40 27 เมษายน 2564 
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11 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที@ไม่เกี@ยวข้องกนั  

 

ณ วันที5 30 มิถุนายน 2565 งบการเงนิรวม  

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

สัญญาทีFยงัไม่ได้รับรู้    

อาคารและสิ;งปลูกสร้างอื;น 166,411  2,780 

เครื;องจกัรและอุปกรณ์ 31,556  783 

สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 9,459  - 

รวม 207,426  3,563 
    

จํานวนเงินขั1นตํ5าที5ต้องจ่ายในอนาคตทั1งสิ1นภายใต้ 

สัญญาเช่าดาํเนินงานระยะสั1นที5บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายใน 1 ปี 5,776  2,103 

1 – 5 ปี 816  - 

รวม 6,592  2,103 

    

ภาระผกูพนัอื5น ๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับการจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนี@ ที;ยงัไม่ไดใ้ช ้ 1,048,474  - 

หนงัสือคํ@าประกนัการเช่าที;ดิน การใชไ้ฟฟ้าและอื;น ๆ 22,216  5,748 

รวม 1,070,690  5,748 
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12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

(ก) เมื;อวนัที;  29 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้ให้บริษัทย่อยแห่งหนึ; งกู้ยืมเงินเป็นจํานวน 50 ล้านบาท โดยมีอัตรา         

ดอกเบี@ยร้อยละ 3.69 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเมื;อทวงถาม 

 

(ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อยแห่งหนึ; ง เมื;อวนัที; 29 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมติัซื@อที;ดิน

เป็นจาํนวน 48.73 ลา้นบาท 

 

(ค) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั@ งที; 5/2565 เมื;อวนัที; 5 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมติัรายการ

ดงัต่อไปนี@  

ค.1  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไร 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั@งสิ@น              

235 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที; 2 กนัยายน 2565 

 ค.2  การเพิ;มทุนจดทะเบียนบริษทัยอ่ย บริษทั เมอร์คิวรี;  ทรานส์ฟอร์ม จาํกดั เป็นจาํนวน 999 ลา้นบาท โดยกาํหนดให้

เรียกชาํระเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั@งหมด 

 

(ง) ในเดือน สิงหาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ;งไดท้าํสญัญาแกไ้ขอตัราดอกเบี@ยเงินกู ้จากอตัราดอกเบี@ยแบบลอยตวัเป็น

อตัราดอกเบี@ยคงที;โดยอตัราดอกเบี@ยที;ไดรั้บคือร้อยละ 4.15-4.35 ต่อปี และแกไ้ขอตัราส่วนทางการเงินในสญัญาเงินกู้

จาก DE Ratio ไปเป็น IBD/E ไม่เกิน 1.5 เท่า เริ;มใชใ้นปี 2565 
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