
    

  

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565                        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี      

30 กนัยายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และหมาย

เหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(มาริษา ธราธรบรรพกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5752 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

4 พฤศจิกายน 2565 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,532,122         2,329,561      109,370            305,242      

ลูกหนี�การคา้ 3 1,528,781         2,560,707      63,199              65,596        

ลูกหนี� อื�น 92,572              96,230           29,230              27,688        

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 25,633              25,633           38,633              55,633        

สินคา้คงเหลือ 4 2,436,735         3,361,018      13,622              17,367        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 813                   -                -                    -              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 81,845              158,893         404                   452             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,698,501         8,532,042      254,458            471,978      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 46,655              31,342           46,655              31,342        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                    -                3,972,145         3,721,396   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 -                    -                -                    -              

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 6 294,871            41,928           -                    -              

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7, 8 5,250,956         4,912,037      175,101            188,580      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 209,310            244,677         37,936              42,953        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 49,754              44,976           28,121              18,327        

สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 61,761              35,833           -                    -              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,606              36,356           4,829                7,522          

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนที�เป็นหลกัประกนั 5,000                5,000             -                    -              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 81,703              62,548           14,550              13,044        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,030,616         5,414,697      4,279,337         4,023,164   

รวมสินทรัพย์ 11,729,117 13,946,739 4,533,795 4,495,142 

งบการเงินรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 987,091            1,535,054      690,000            720,000      

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 3,159,718         5,504,391      112,402            89,780        

รายไดร้อตดับญัชีส่วนที�รับรู้ภายในหนึ�งปี 2,188                2,188             -                    -              

เจา้หนี�ค่าซื�อสินทรัพย์ 127,314            189,642         2,583                3,345          

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 -                    -                180,000            100,000      

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 8 465,789            278,641         -                    -              

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่า

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 37,961              27,522           4,768                4,793          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 47,999              41,966           -                    -              

หนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น -                    558                -                    -              

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 26,492              15,149           17,310              1,845          

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 4,854,552 7,595,111 1,007,063 919,763 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนี� อื�นไม่หมุนเวียน 7,712                7,380             -                    -              

รายไดร้อตดับญัชี 42,120              43,756           -                    -              

เจา้หนี�ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 134,805            127,850         -                    -              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 1,363,115         976,457         -                    -              

หนี� สินตามสญัญาเช่า 201,113            230,131         34,855              39,901        

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 58,808              55,355           10,176              9,452          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 1,807,673 1,440,929 45,031 49,353 

รวมหนี�สิน 6,662,225 9,036,040 1,052,094 969,116

งบการเงินรวม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญจาํนวน 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 

ส่วนเกินทุนอื�น 11,080 11,080 -                    -              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 50,524 50,524 50,524 50,524 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,420,085 2,281,326 988,447 1,033,022 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น (5,876) (6,126) (5,876) (6,126)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,924,419 4,785,410 3,481,701 3,526,026 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 142,473 125,289 -                    -              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,066,892 4,910,699 3,481,701 3,526,026 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,729,117 13,946,739 4,533,795 4,495,142 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การดาํเนินงานต่อเนื�อง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,633,362    2,981,718    116,723       88,138         

ตน้ทุนขายและบริการ (2,394,428)   (2,697,386)   (100,106)      (75,449)        

กําไรขั�นต้น 238,934       284,332       16,617         12,689         

รายไดด้อกเบี�ยรับ 356              349              1,213           8,255           

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 6,041           -               -               -               

รายไดอื้�น 11,826         51,859         15                81                

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -               -               295,167       60,000         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (42,202)        (48,525)        (3,418)          (2,922)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (91,382)        (113,310)      (10,015)        (9,235)          

ค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (576)             (443)             -               -               

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (9,153)          (7,137)          (499)             (417)             

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 113,844       167,125       299,080       68,451         

ตน้ทุนทางการเงิน (33,368)        (19,424)        (8,534)          (7,482)          

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 80,476         147,701       290,546       60,969         

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (8,958)          (8,951)          (3,033)          3,992           

กําไรสําหรับงวด 71,518         138,750       287,513       64,961         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 860              (766)             860              (766)             

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั (172)             153              (172)             153              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 688              (613)             688              (613)             

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 72,206         138,137       288,201       64,348         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 65,206         134,518       287,513       64,961         

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม             6,312             4,232 -               -               

71,518         138,750       287,513       64,961         

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 65,894         133,905       288,201       64,348         

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 6,312           4,232           -               -               

72,206         138,137       288,201       64,348         

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.18             0.42             0.79             0.20             

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การดาํเนินงานต่อเนื�อง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 9 14,584,471    10,746,391   335,730        310,781        

ตน้ทุนขายและบริการ 4 (13,496,506)  (9,830,936)    (285,663)       (263,373)       

กําไรขั�นต้น 1,087,965      915,455        50,067          47,408          

รายไดด้อกเบี�ยรับ 2,014             1,620            2,409            32,191          

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 73,136           -                -                -                

รายไดอื้�น 44,737           105,578        1,847            2,273            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 2 -                -                370,167        180,000        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (169,215)       (166,819)       (9,925)           (10,027)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (274,572)       (267,709)       (36,460)         (17,961)         

ค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (1,448)           (1,255)           -                -                

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 2 (27,749)         (21,387)         (1,523)           (1,235)           

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 734,868         565,483        376,582        232,649        

ตน้ทุนทางการเงิน (79,835)         (50,701)         (20,145)         (19,551)         

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 655,033         514,782        356,437        213,098        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (100,473)       (58,511)         (2,630)           (2,936)           

กําไรสําหรับงวด 554,560         456,271        353,807        210,162        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 313                (2,190)           313               (2,190)           

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั (63)                438               (63)                438               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 250                (1,752)           250               (1,752)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 554,810         454,519        354,057        208,410        

งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายนวนัที� 30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 537,141         447,027        353,807        210,162        

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 17,419           9,244            -                -                

554,560         456,271        353,807        210,162        

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 537,391         445,275        354,057        208,410        

    ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 17,419           9,244            -                -                

554,810         454,519        354,057        208,410        

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 10 1.48               1.49              0.98              0.70              

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�

9



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลี�ยนแปลง ผูถื้อหุ้น ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ทุนอื�น ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 287,777          1,213,596       12,124            30,140            1,943,446       (4,410)             3,482,673       95,504            3,578,177       

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น       

    เพิ�มหุ้นสามญั 74,443            872,790          -                  -                  -                  -                  947,233          -                  947,233          

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                  -                  -                  -                  (278,087)         -                  (278,087)         -                  (278,087)         

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 74,443            872,790          -                  -                  (278,087)         -                  669,146          -                  669,146          

    การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึ� งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึ� งอาํนาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง -                  -                  (1,045)             -                  -                  -                  (1,045)             16,045            15,000            

   รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                  -                  (1,045)             -                  -                  -                  (1,045)             16,045            15,000            

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                  -                  -                  -                  -                  (1,752)             (1,752)             -                  (1,752)             

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

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                  -                  -                  20,384            (20,384)           -                  -                  -                  -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2564 362,220          2,086,386       11,079            50,524            2,092,002       (6,162)             4,596,049       120,793          4,716,842       

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลี�ยนแปลง ผูถื้อหุน้ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอื�น ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 362,220               2,086,386            11,080                 50,524                 2,281,326            (6,126)                  4,785,410            125,289               4,910,699            

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น        

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 -                     -                     -                     -                     (398,382)            -                     (398,382)            -                     (398,382)            

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     -                     (398,382)            -                     (398,382)            -                     (398,382)            

    การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึ�งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึ� งอาํนาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง 5 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (235)                   (235)                   

   รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (235)                   (235)                   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     -                     (398,382)            -                     (398,382)            (235)                   (398,617)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                     -                     -                     -                     537,141             -                     537,141             17,419               554,560             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                     -                     -                     -                     -                     250                    250                    -                     250                    

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                     -                     537,141             250                    537,391             17,419               554,810             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2565 362,220             2,086,386          11,080               50,524               2,420,085          (5,876)                4,924,419          142,473             5,066,892          

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลี�ยนแปลง รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายตุิธรรม ของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพิ�มหุน้สามญั 74,443                  872,790                -                       -                       -                       947,233                

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 -                       -                       -                       (278,087)              -                       (278,087)              

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 74,443                  872,790                -                       (278,087)              -                       669,146                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                       -                       210,162                -                       210,162                

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                       -                       -                       -                       (1,752)                  (1,752)                  

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

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                       -                       20,384                  (20,384)                -                       -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2564 362,220                2,086,386             50,524                  1,030,707             (6,162)                  3,523,675             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลี�ยนแปลง รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2565

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 11 -                       -                       -                       (398,382)              -                       (398,382)              

   รวมเงินทุนที�ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                       (398,382)              -                       (398,382)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                       -                       353,807               -                       353,807               

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                       -                       -                       -                       250                      250                      

รวมกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       353,807               250                      354,057               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กนัยายน 2565 362,220               2,086,386            50,524                 988,447               (5,876)                  3,481,701            

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 554,560        456,271        353,807        210,162        

ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 100,473        58,511          2,630            2,936            

ตน้ทุนทางการเงิน 79,835          50,701          20,145          19,551          

ค่าเสื�อมราคาที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 459,032        332,364        16,491          18,027          

ค่าเสื�อมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 1,420            1,312            -               -               

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22,129          23,180          3,924            4,027            

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,097            7,959            2,142            1,865            

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,453            4,246            724               713               

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 44,221          19,648          -               -               

(กาํไร) ขาดทุนจากสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (1,371)          2,660            -               -               

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -               (14)               -               -               

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (18,632)         8,214            291               261               

กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,329)          (1,093)          (715)             (20)               

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,299            477               5,299            -               

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -               23                 -               23                 

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

เงินปันผลรับ -               -               (370,167)       (180,000)       

ดอกเบี�ยรับ (2,014)          (1,620)          (2,409)          (32,191)         

1,247,960     959,841        31,768          45,354          

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี �สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้ 1,057,897     (616,226)       2,396            (7,176)          

ลูกหนี� อื�น 9,409            (16,749)         (1,367)          (6,732)          

สินคา้คงเหลือ 942,915        (1,625,072)    3,454            (4,770)          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 77,048          18,956          48                 (5,765)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (19,155)         (8,967)          (1,506)          -               

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (2,427,683)    1,427,287     22,271          19,155          

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 11,343          17,621          15,465          13,025          

รายไดร้อตดับญัชี (1,636)          (1,637)          -               -               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 898,098        155,054        72,529          53,091          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (88,421)         (59,654)         -               (11,714)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 809,677        95,400          72,529          41,377          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในบริษทัย่อย -               -               (250,749)       (2,135,002)    

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -               15,000 -               -               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อตราสารทุนของกิจการอื�น (15,000)         (5,000)          (15,000)         (5,000)          

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (241,301)       -               -               -               

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15,712          2,201            9,069            290               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (866,391)       (1,237,688)    (17,427)         (13,486)         

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,919)          (1,322)          (11,935)         -               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน (25,928)         (5,316)          -               -               

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -               1,800            379,000        1,628,507     

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -               -               (362,000)       (290,000)       

เงินปันผลรับ -               -               370,167        180,000        

ดอกเบี�ยรับ 1,985            1,625            2,234            35,605          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,136,842)    (1,228,700)    103,359        (599,086)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง (235)             -               -               -               

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุนสุทธิจากค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกี�ยวขอ้ง -               947,233        -               947,233        

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 1,661,210     1,471,052     -               400,000        

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (1,635,367)    (797,255)       (30,000)         (620,000)       

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (31,027)         (27,900)         (4,911)          (4,951)          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้ง -               -               290,000        430,000        

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการที�เกี�ยวขอ้ง -               -               (210,000)       (30,000)         

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (398,039)       (277,852)       (398,039)       (277,852)       

ดอกเบี�ยจ่าย (72,601)         (40,666)         (18,810)         (18,813)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (476,059)       1,274,612     (371,760)       825,617        
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ

   อตัราแลกเปลี�ยน (803,224)       141,312        (195,872)       267,908        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,785            10,946          -               -               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (797,439)       152,258        (195,872)       267,908        

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 30 กันยายน 1,532,122     1,387,284     109,370        451,364        

(พันบาท)

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายการที�มิใช่เงินสด

หนี� สินจากการสร้างอาคารและซื�ออุปกรณ์ 116,836        98,886          -               42                 

หนี� สินจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,018            -               -               -               

โอนลูกหนี� อื�นไปเป็นสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน -               1,333            -               -               

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไปเป็นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -               183,138        -               -               

โอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน -               11,924          -               -               

โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ -               13,272          -               4,172            

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (13,239)         18,819          (1,093)          -               

การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินตามสญัญาเช่า 6,179            17,659          (1,487)          -               

การเปลี�ยนแปลงในสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน -               4,158            -               -               

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3 ลูกหน้ีการคา้ 

4 สินคา้คงเหลือ 

5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม     

6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   

8 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

9 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

10 กาํไรต่อหุน้ 

11 เงินปันผล 

12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน   

 

 

 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

18 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจัดทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงิน

ระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้

นาํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของ

บริษทั และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 

2 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี   

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  1,316  5,660 

ซ้ือสินคา้ -  -  748  11,809 

การใหบ้ริการ -  -  203  795 

รับบริการ -  -  7,273  1,101 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายไดค้่าเช่า -  -  388  - 

ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  4,317  290 

ดอกเบ้ียรับ -  -  1,544  31,160 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  5,000  2,151 

เงินปันผลรับ -  -   370,167  180,000 

        

บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ 776  948  -  - 

การใหบ้ริการ 10,775  9,329  -  - 

รับบริการ 1,436  1,329  -  - 

รายไดค้่าเช่า 5,784  4,950  -  - 

ดอกเบ้ียรับ 721  749  721  749 

        

กรรมการและผู้บริหาร        

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,272  20,920  1,509  1,221 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 477  467  14  14 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 27,749  21,387  1,523  1,235 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  39  7,731 

บริษทัร่วม 102  118  -  - 

รวม 102  118  39  7,731 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธิ 102  118  39  7,731 

        

ลูกหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  17,246  19,186 

บริษทัร่วม 3,295  2,538  -  - 

รวม 3,295  2,538  17,246  19,186 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธิ 3,295  2,538  17,246  19,186 

        

เงินให้กู้ยืม        

บริษทัยอ่ย -  -  13,000  49,605 

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

รวม 25,633  25,633  38,633  75,238 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  (19,605) 

สุทธิ 25,633  25,633  38,633  55,633 

        

เจ้าหน้ีการค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  -  781 

รวม -  -  -  781 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอื่น  

บริษทัยอ่ย -  -  197  831 

บริษทัร่วม 354  310  -  - 

รวม 354  310  197  831 

  

เงินกู้ยืม  

บริษทัยอ่ย -  -  180,000  100,000 

รวม -  -  180,000  100,000 

 

ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษทัตดัจาํหน่ายรายการเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส เอ็น ซี แซนเทค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึง โดยบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวแลว้เต็มจาํนวนทั้ง 

19.60 ลา้นบาท   

 

3 ลูกหนีก้ารค้า 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,496,964  2,307,251  63,199  65,596 

เกินกาํหนดชาํระ        

   1 - 30 วนั 21,637  247,154  -  - 

   31 - 60 วนั 63  1,320  -  - 

   61 - 90 วนั -  896  -  - 

   มากกวา่ 90 วนั 10,478  4,447  -  - 

รวม 1,529,142  2,561,068  63,199  65,596 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (361)  (361)  -  - 

สุทธิ 1,528,781  2,560,707  63,199  65,596 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 
30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 935,821  1,577,721  10,813  10,196 

สินคา้ระหวา่งผลิต 264,289  367,153  743  653 

วตัถุดิบ 653,236  775,825  2,573  6,705 

วสัดุโรงงาน 23,428  43,738  429  458 

สินคา้ระหวา่งทาง 655,133  710,385  -  - 

รวม 2,531,907  3,474,822  14,558  18,012 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (95,172)  (113,804)  (936)  (645) 

สุทธิ 2,436,735  3,361,018  13,622  17,367 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

   และบริการ        

- ตน้ทุนขายและบริการ 13,515,138  9,822,722  285,372  263,112 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ -  8,214  291  261 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (18,632)  -  -  - 

สุทธิ 13,496,506  9,830,936  285,663  263,373 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคัญ 

   สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

บริษัทย่อย   

จดัตั้งบริษทัใหม่และเพิ่มทุนในบริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม จาํกดั  250,749 

 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2565 จดัตั้งบริษทัใหม่ในนาม บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม จาํกดั  มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 

10,000 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น บริษทัได้ลงทุนดังกล่าว สัดส่วนร้อยละ 99.97  ทุนจดทะเบียน เป็น

จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2565 บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน

จากเดิมจาํนวน 10,000 หุ้น เป็น 10,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุน้ โดยเรียกชาํระเป็นจาํนวน 25% 

และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติมในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั

เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 99.97 เป็นร้อยละ 99.99 

 

ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษทัตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 

โดยบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวแลว้เตม็จาํนวนทั้ง 16 ลา้นบาท 

 

ในเดือนสิงหาคม 2565 บริษทัยอ่ยสองแห่งคือ บริษทัโอดิน เมียนมาร์ จาํกดั และ บริษทัอลัทิเมท พาร์ท จาํกดั ไดท้าํการ

ชาํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ กลุ่มบริษทับนัทึกกาํไรสุทธิจากการชาํระบญัชีดงักล่าวในกาํไรสาํหรับงวดจาํนวน 8 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียสําหรับส่วนแบ่งในผล

ขาดทุนท่ีเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม

ท่ียงัไม่รับรู้จาํนวน 53.61 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 29.29 ล้านบาท) ซ่ึงส่วนแบ่งผลขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 15.22 ลา้นบาท และ 24.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

(2564: 6.84.ล้านบาท และ 17.64 ล้านบาท ตามลาํดับ) กลุ่มบริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี 

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

 

การซ้ือ และโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  งบการเงินรวม  

  (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  241,302 

รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบญัชีสุทธิ  13,062 
 

ยอดคงเหลือของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ประกอบด้วย ท่ีดินท่ียงัมิได้ระบุ

วตัถุประสงคใ์นการใช ้จาํนวนรวม 240 ลา้นบาท 

 
 

7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน  828,694  16,665 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชีสุทธิ  (17,682)  (13,652) 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ราคาตามบญัชีสุทธิ  (13,062)  - 

 

8 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จาํนวนเงินรวม 

650 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน 

เมษายน 2565 จนถึงเดือนมีนาคม 2570 ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมเพิ่มเติมเป็นจาํนวน 650 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จาํนวนเงินรวม 316 

ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3.6 และ 3.9 ต่อปี มีกําหนดชําระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน 

พฤษภาคม 2565 จนถึงเดือนเมษายน 2569 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มื เป็นจาํนวน 207 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จาํนวนเงินรวม 32 

ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 

จนถึงเดือนกนัยายน 2570 ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มื เป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท 

 

ในเดือนสิงหาคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จากอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัเป็น

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บคือร้อยละ 4.15-4.35 ต่อปี และแกไ้ขอตัราส่วนทางการเงินในสัญญาเงินกู้

จาก DE Ratio ไปเป็น IBD/E ไม่เกิน 1.5 เท่า เร่ิมใชใ้นปี 2565 

 

นอกจากน้ีบริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืน 

ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถใน

การชาํระหน้ี เป็นตน้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหน้ีสิน  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,602,095  1,441,963  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ี

เป็นหลกัประกนั 

 

5,000 

 

5,000 

 

- 

 

- 

รวม  1,607,095  1,446,963  -  - 

 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยบางส่วนคํ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งใหค้าํมัน่ต่อธนาคารวา่จะไม่นาํ

เคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ กบับุคคลอ่ืน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช ้133 ลา้นบาท และบริษทัเบิกใชเ้ต็มวงเงินแลว้ 

(31 ธันวาคม 2564: กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้ 77 ล้านบาท และบริษัทเบิกใช้เตม็วงเงินแล้ว) 
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9 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั ท่ีมีสินคา้และ

การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

• ส่วนงาน 1 ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับยานพาหนะ 

• ส่วนงาน 2 ผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

• ส่วนงาน 3 ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 

ส่วนงานอ่ืน ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อกาํหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2565 หรือ 2564 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินได ้ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและ

สอบทานโดยผู ้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู ้บริหารเช่ือว่าการใช้กําไรก่อน 

ภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและ

สอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตาม

การซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 

 

รายได้หลกัของกลุ่มบริษทัได้มาจากการขายสินคา้ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน

อุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บริการผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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การจาํแนกรายได้ 
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10 กําไรต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        

กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท  

(ขั้นพื้นฐาน) 65,206 

 

134,518 

 

287,513 

 

64,961 

        

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 362,220  287,777  362,220  287,777 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย (18 สิงหาคม) -  35,603  -  35,603 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

 (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันที่ 30 กันยายน 362,220 

 

323,380 

 

362,220 

 

323,380 

        

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.18  0.42  0.79  0.20 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กําไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        

กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท  

(ขั้นพื้นฐาน) 537,141 

 

447,027 

 

353,807 

 

210,162 

        

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 362,220  287,777  362,220  287,777 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย (18 สิงหาคม) -  11,998  -  11,998 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

 (ขั้นพื้นฐาน) ณ วันที่ 30 กันยายน 362,220 

 

299,775 

 

362,220 

 

299,775 

        

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1.48  1.49  0.98  0.70 
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11 เงินปันผล         
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุ้น เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน)     

2565     

เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย

จากกาํไร 6 เดือนแรกของปี 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

   เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 235,407  0.65 2 กนัยายน 2565 
      

เงินปันผลประจาํปี ประกาศจ่ายจาก

กาํไร 6 เดือนหลงัของปี 2564 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้      

   ประจาํปี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 162,975  0.45 27 เมษายน 2565 
      

2564 
 

    

เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย

จากกาํไร 6 เดือนแรกของปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

   เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 162,976  0.45 10 กนัยายน 2564 
      

เงินปันผลประจาํปี ประกาศจ่ายจาก

กาํไร 6 เดือนหลงัของปี 2563 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 

   ประจาํปี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 115,111  0.40 27 เมษายน 2564 

 

12 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน      47,748  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 81,831  - 

สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน 13,779  - 

รวม 143,358  - 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 

สัญญาเช่าดําเนินงานระยะส้ันที่บอกเลิกไม่ได้ 

ภายใน 1 ปี 3,730  1,085 

1 – 5 ปี 1,062  - 

รวม 4,792  1,085 

    

ภาระผูกพนัอื่น ๆ    

หนงัสือคํ้าประกนัการเช่าท่ีดิน การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 27,334  5,748 

รวม 27,334   5,748 

 

13 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

(ก) ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการลงทุนใน

บริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันาแผ่นดินทอง จาํกัด จาํนวน 249,997 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99  

 

(ข) บริษทัยอ่ยสามแห่งไดท้าํสัญญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 วงเงินรวม 571 ลา้นบาท 

เบิกใชแ้ลว้ 455 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง รวมทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยมีอตัราดอกเบ้ียกบัระยะเวลาการจ่ายชาํระ ดงัน้ี 

• วงเงินกู ้395 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย THOR เฉล่ียเชิงซ้อน บวกร้อยละ 1.37 ต่อปี ระยะเวลาการจ่ายชาํระ 60 งวด 

อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัผูใ้ห้กูย้ืมเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ในอตัรา

ร้อยละ 4.80 ต่อปี 

• วงเงินกูร้วม 105 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.80 ต่อปี ระยะเวลาการจ่ายชาํระ 60 งวด 

• วงเงินกู ้71 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ1.50 ต่อปี ระยะเวลาการจ่ายชาํระ 48 งวด 
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