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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเร่ือง
ความเป็นอิสระ ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 
ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ช) และ 8 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า  
ก ลุ่มบ ริษัท เ ป็นผู ้ผ ลิ ต ช้ิ น ส่ วนใน อุตส าหกร รม
ยานพาหนะและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เน่ืองจากอุตสาหกรรม
ดงักล่าวเป็นอุตสาหกรรมท่ียอดขายมีความผนัผวนตาม
การผลิตของผู ้ผลิตในอุตสาหกรรมยานพาหนะและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การก าหนดราคาขายมีการแข่งขันสูง 
ราคาวตัถุดิบหลักมีความผนัผวนตามราคาตลาด และ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลให้มีความเส่ียงท่ีสินคา้
คงเหลืออาจเคล่ือนไหวชา้ คา้งนาน หรือเส่ือมสภาพ และ
ราคาทุนของสินค้าคงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   
 
เ น่ืองจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือมีสาระส าคัญต่อ 
งบการเงิน และการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าลดลงของ
สินคา้คงเหลือมีความเก่ียวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหาร  ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• การท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัใช้ในการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าลดลงของ
สินค้าคงเหลือ และพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักล่าวของกลุ่มบริษทั  

• การสุ่มทดสอบการค านวณอายุของสินคา้คงเหลือใน
รายงานอายสิุนคา้คงเหลือ กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

• ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติท่ีกลุ่ม
บริษทัใช้ในการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าลดลงของ
สินคา้ท่ีลา้สมยัและเคล่ือนไหวชา้ 

• การสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิ ท่ีคาดว่าจะได้รับกับ
เอกสารการขาย ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย
ท่ีเก่ียวขอ้งและทดสอบการค านวณ 

• พิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการค่า
เผื่อมูลค่าลดลงของสินคา้คงเหลือในอดีตเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของการตั้ งสมมติฐานท่ีใช้ในปี
ปัจจุบนั  

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน รวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่         
ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการด าเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการ
ป้องกนัของขา้พเจา้ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ            
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 

 
 
 
 

(มาริษา ธราธรบรรพกุล)  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5752 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 2,528,766,319 2,329,561,282 359,869,438 305,242,042 

ลูกหนีการคา้ 5, 7 2,932,134,025 2,560,707,134 46,924,316 65,595,780 

ลูกหนีอนื 5 49,403,589 96,230,413 47,690,083 27,688,295 

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 25,632,653 25,632,653 30,632,653 55,632,653 

สินคา้คงเหลือ 8 1,820,505,877 3,361,017,959 11,091,537 17,367,006 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 9 138,117,913 158,892,848 472,240 451,833 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,494,560,376 8,532,042,289 496,680,267 471,977,609 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื 27 53,648,187 31,342,024 53,648,187 31,342,024 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                      -                     4,097,045,081 3,721,395,641 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                      -                     -                    -                    

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 348,945,704 41,928,389 -                    -                    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13, 18 5,314,199,601 4,912,037,425 172,406,722 188,580,309 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 223,974,320 244,677,289 36,627,531 42,953,006 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 46,865,258 44,975,475 27,230,383 18,327,057 

สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 14 65,506,103 35,832,469 -                    -                    

สินทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 24 23,985,049 36,356,289 3,435,338 7,522,270 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนทีเป็นหลกัประกนั 18 5,000,000 5,000,000 -                    -                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 17 80,524,073 62,547,589 14,565,396 13,044,414 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,162,648,295 5,414,696,949 4,404,958,638 4,023,164,721 

รวมสินทรัพย์ 13,657,208,671 13,946,739,238 4,901,638,905 4,495,142,330 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(บาท)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 18 1,338,172,031 1,535,054,087 1,020,000,000 720,000,000 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 5 4,139,801,076 5,504,391,302 79,795,429 89,779,909 

รายไดร้อตดับญัชีส่วนทีรับรู้ภายในหนึงปี 2,187,810 2,187,810 -                    -                    

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 249,897,764 189,641,599 2,393,532 3,344,720 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5, 18 -                      -                     160,000,000 100,000,000 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 567,385,534 278,641,103 -                    -                    

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18, 27 36,993,690 27,522,002 4,819,033 4,793,158 

ภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 70,299,207 41,966,208 -                    -                    

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอนื 27 4,829,427 558,590 -                    -                    

หนีสินหมุนเวียนอนื 14,305,804 15,148,689 3,752,411 1,845,646 

รวมหนีสินหมุนเวียน 6,423,872,343 7,595,111,390 1,270,760,405 919,763,433 

หนีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีอนืไม่หมุนเวียน 7,760,526 7,379,857 -                    -                    

รายไดร้อตดับญัชี 41,568,407 43,756,217 -                    -                    

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -                      127,849,569 -                    -                    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 1,665,036,397 976,456,723 -                    -                    

หนีสินตามสญัญาเช่า 18, 27 191,092,503 230,131,238 33,630,831 39,900,801 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 59,038,114 55,355,015 10,417,198 9,452,504 

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอนื 27 9,474,579 -                     -                    -                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,973,970,526 1,440,928,619 44,048,029 49,353,305 

รวมหนีสิน 8,397,842,869 9,036,040,009 1,314,808,434 969,116,738

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

   ทุนจดทะเบียน 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 362,220,339 362,220,339 362,220,339 362,220,339 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 2,086,386,465 2,086,386,465 2,086,386,465 2,086,386,465 

ส่วนเกินทุนอนื 11,079,536 11,079,536 -                    -                    

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 50,523,587 50,523,587 50,523,587 50,523,587 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,610,180,163 2,281,327,058 1,087,981,530 1,033,021,582 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (9,840,719) (6,126,381) (281,450) (6,126,381)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,110,549,371 4,785,410,604 3,586,830,471 3,526,025,592 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 148,816,431 125,288,625 -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,259,365,802 4,910,699,229 3,586,830,471 3,526,025,592 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,657,208,671 13,946,739,238 4,901,638,905 4,495,142,330 

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(บาท)

การดําเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและบริการ 22 19,070,973,010 15,397,750,021 419,580,322 407,025,439

ตน้ทุนขายและบริการ 8 (17,757,140,533) (14,197,582,285) (357,866,242) (345,672,532)

กาํไรขันต้น 1,313,832,477 1,200,167,736 61,714,080 61,352,907

รายไดด้อกเบียรับ 4,046,152 2,567,307 2,851,513 32,674,577 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 189,096,666 -                     -                    -                    

รายไดอื้น 55,249,752 162,807,357 2,268,931 3,868,397 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 11 -                      -                     470,207,450 180,000,000

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (201,694,681) (212,569,887) (12,588,781) (13,346,437)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (328,007,736) (303,982,844) (40,364,448) (21,969,417)

ค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดจากอสงัหาริมทรัพย์

   เพอืการลงทุน (2,012,514) (1,698,273) -                    -                    

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 5 (35,748,035) (28,847,266) (1,996,976) (1,672,149)

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 994,762,081 818,444,130 482,091,769 240,907,878 

ตน้ทุนทางการเงิน (109,677,704) (70,621,279) (26,124,544) (25,873,001)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 885,084,377 747,822,851 455,967,225 215,034,877 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ 24 (134,084,096) (97,730,974) (2,625,699) (2,558,403)

กาํไรสําหรับปี 751,000,281 650,091,877 453,341,526 212,476,474 

งบการเงนิรวม

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

สาํหรับปีสินสุดวนัทีสาํหรับปีสินสุดวนัที

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9



บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(บาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (11,949,086) -                     -                    -                    

ภาษีเงนิไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 2,389,817 -                     -                    -                    

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั (9,559,269) -                     -                    -                    

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 7,306,164 (2,144,849) 7,306,163         (2,144,849)        

ภาษีเงนิไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 (1,461,233) 428,970 (1,461,232) 428,970            

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 5,844,931 (1,715,879) 5,844,931 (1,715,879)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,714,338) (1,715,879) 5,844,931 (1,715,879)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 747,285,943 648,375,998 459,186,457 210,760,595 

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 727,234,683 636,352,193 453,341,526 212,476,474

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,765,598 13,739,684 -                    -                    

กาํไรสําหรับปี 751,000,281 650,091,877 453,341,526 212,476,474 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 723,520,345 634,636,314 459,186,457 210,760,595 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,765,598 13,739,684 -                    -                    

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 747,285,943 648,375,998 459,186,457 210,760,595 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 25 2.01 2.02 1.25 0.67 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลียนแปลง ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอืน ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 287,777,339             1,213,596,360          12,124,121      30,140,324               1,943,445,491          (4,410,502)               3,482,673,133          95,504,356               3,578,177,489          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        

   เพมิหุน้สามญั 20 74,443,000               872,790,105             -                  -                           -                           -                           947,233,105             -                           947,233,105             

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                           -                           -                  -                           (278,087,363)            -                           (278,087,363)            -                           (278,087,363)            

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 74,443,000               872,790,105             -                  -                           (278,087,363)            -                           669,145,742             -                           669,145,742             

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึงอาํนาจควบคุมไม่เปลียนแปลง -                           -                           (1,044,585)       -                           -                           -                           (1,044,585)               16,044,585               15,000,000               

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                           -                           (1,044,585)       -                           -                           -                           (1,044,585)               16,044,585               15,000,000               

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 74,443,000               872,790,105             (1,044,585)       -                           (278,087,363)            -                           668,101,157             16,044,585               684,145,742             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                           -                           -                  -                           636,352,193             -                           636,352,193             13,739,684               650,091,877             

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                           -                           -                  -                           -                           (1,715,879)               (1,715,879)               -                           (1,715,879)               

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                           -                           -                  -                           636,352,193             (1,715,879)               634,636,314             13,739,684               648,375,998             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                           -                           -                  20,383,263               (20,383,263)             -                           -                           -                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 362,220,339             2,086,386,465          11,079,536      50,523,587               2,281,327,058          (6,126,381)               4,785,410,604          125,288,625             4,910,699,229          

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน สาํรองการป้องกนั สาํรอง รวมองค์ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน (ตาํกวา่) ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสียง การเปลียนแปลง ประกอบอืนของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนอืน ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ในมูลค่ายติุธรรม ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 362,220,339       2,086,386,465   11,079,536   50,523,587           2,281,327,058    -                        (6,126,381)             (6,126,381)             4,785,410,604     125,288,625        4,910,699,229     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                      -                     -                -                       (398,381,578)     -                        -                         -                         (398,381,578)       -                       (398,381,578)       

   รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                     -                -                       (398,381,578)     -                        -                         -                         (398,381,578)       -                       (398,381,578)       

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

         ซึงอาํนาจควบคุมเปลียนแปลง -                      -                     -                -                       -                     -                        -                         -                         -                       (237,792)              (237,792)              

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                      -                     -                -                       -                     -                        -                         -                         -                       (237,792)              (237,792)              

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                     -                -                       (398,381,578)     -                        -                         -                         (398,381,578)       (237,792)              (398,619,370)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                      -                     -                -                       727,234,683       -                        -                         -                         727,234,683        23,765,598          751,000,281        

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                     -                -                       -                     (9,559,269)            5,844,931              (3,714,338)             (3,714,338)           -                       (3,714,338)           

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                      -                     -                -                       727,234,683       (9,559,269)            5,844,931              (3,714,338)             723,520,345        23,765,598          747,285,943        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 362,220,339       2,086,386,465   11,079,536   50,523,587           2,610,180,163    (9,559,269)            (281,450)                (9,840,719)             5,110,549,371     148,816,431        5,259,365,802     

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลียนแปลง รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 287,777,339   1,213,596,360    30,140,324     1,119,015,734  (4,410,502)             2,646,119,255   

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        

   เพมิหุน้สามญั 20 74,443,000     872,790,105       -                 -                    -                         947,233,105      

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                  -                      -                 (278,087,363)    -                         (278,087,363)     

   รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 74,443,000     872,790,105       -                 (278,087,363)    -                         669,145,742      

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                  -                      -                 212,476,474     -                         212,476,474      

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -                      -                 -                    (1,715,879)             (1,715,879)         

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                  -                      -                 212,476,474     (1,715,879)             210,760,595      

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                  -                      20,383,263     (20,383,263)      -                         -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 362,220,339   2,086,386,465    50,523,587     1,033,021,582  (6,126,381)             3,526,025,592   

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การเปลียนแปลง รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 362,220,339     2,086,386,465    50,523,587    1,033,021,582    (6,126,381)             3,526,025,592    

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น        

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                   -                     -                (398,381,578)     -                         (398,381,578)     

   รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                     -                (398,381,578)     -                         (398,381,578)     

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                   -                     -                453,341,526       -                         453,341,526       

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                     -                -                     5,844,931               5,844,931           

รวมกําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                   -                     -                453,341,526       5,844,931               459,186,457       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 362,220,339     2,086,386,465    50,523,587    1,087,981,530    (281,450)                3,586,830,471    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2565 2564 2565 2564

หมายเหตุ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 751,000,281 650,091,877 453,341,526 212,476,474 

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 24 134,084,096 97,730,974 2,625,699 2,558,403 

ตน้ทุนทางการเงิน 109,677,704 70,621,279 26,124,544 25,873,001 

ค่าเสือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 1,938,047 1,688,692 -                    -                     

ค่าเสือมราคาทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 13 597,951,148 457,740,444 21,770,132 24,034,463 

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 33,849,635 30,906,514 5,232,504 5,369,126 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 10,962,242 10,392,903 3,032,074 2,428,534 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 5,380,539 5,681,214 964,694 950,287 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (91,809,229) (10,580,328) -                    -                     

(กาํไร) ขาดทุนจากสญัญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

   ทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,796,331 (366,965) -                    -                     

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 5, 7 -                    (15,086)             -                    -                     

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 8 (59,414,079) 84,044,948 (105,536)           368,028              

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (2,566,936) (1,066,400) 83,718 (18,747)

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,930,253 5,383,690 1,746,591         -                     

ผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 22,963              -                    -                    -                     

ผลต่างจากการปรับปรุงสญัญาเช่า 15 (5,213,118) (2,997,261) (394,226)           -                     

เงินปันผลรับ 11 -                    -                    (470,207,450)    (180,000,000)      

ดอกเบียรับ (2,441,114) (2,567,307) (2,851,513) (32,674,577)

1,487,148,763 1,396,689,188 41,362,757 61,364,992 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (418,458,961) (1,553,063,739) 18,671,464 (14,365,767)

ลูกหนีอืน 46,755,942 (1,005,330) (20,035,150) (25,178,089)

สินคา้คงเหลือ 1,599,926,161 (2,036,818,858) 6,381,005 (3,668,826)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 20,774,935 (42,305,462) (20,407) (96,773)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (17,976,484) (13,089,511) (1,520,982) (4,542,914)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (1,179,679,798) 3,238,152,371 (9,107,415) 12,074,535 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,697,440)        (761,560) -                    -                     

หนีสินหมุนเวียนอืน (842,885) 4,572,786 1,906,765 733,424 

รายไดร้อตดับญัชี (2,187,810) (2,187,801) -                    -                     

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 380,669            -                    -                    -                     

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,534,143,092 990,182,084 37,638,037 26,320,582 

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (92,451,272) (69,624,123) -                    (11,453,704)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,441,691,820 920,557,961 37,638,037 14,866,878 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือเพมิทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                    -                    (374,649,740)    (2,135,001,500)   

เงินสดรับจากการเพิมทุนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 -                    15,000,000       -                    -                     

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                    -                    (999,700)           -                     

เงินสดจ่ายเพือซือตราสารทุนของกิจการอืน (15,000,000)      (5,000,000)        (15,000,000)      (5,000,000)         

เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (295,893,852)    -                    -                    -                     

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 14,332,278       2,206,339         7,676,432 290,000 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,094,117,667) (1,759,425,052) (16,054,473)      (26,394,168)       

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,875,000)      (2,035,334)        (11,935,400)      (715,000)            

เงินสดจ่ายเพือซือสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน 14 (29,673,633)      (11,038,168)      -                    -                     

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                    1,800,000         38,000,000       1,628,507,512    

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -                    -                    (13,000,000) (320,000,000)

เงินปันผลรับ 11 -                    -                    470,207,450     180,000,000       

ดอกเบียรับ 2,393,495 2,571,740 2,884,875 36,055,269 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (1,430,834,379) (1,755,920,475) 87,129,444 (642,257,887)

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สีย

   ในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย (237,792)           -                    -                    -                     

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนสุทธิจากค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกียวขอ้ง 20 -                    947,233,105     -                    947,233,105       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,093,741,231  4,365,794,825  300,000,000     2,800,000,000    

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน (1,318,406,837) (3,032,147,445) -                    (2,790,000,000)   

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (48,434,276)      (37,102,894)      (6,499,998)        (6,600,000)         

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้ง -                    -                    60,000,000       430,000,000       

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้มจากกิจการทีเกียวขอ้ง -                    -                    -                    (330,000,000)      

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 (398,381,578) (278,087,363) (398,381,578) (278,087,363)

ดอกเบียจา่ย (93,881,069) (59,385,256) (25,258,509) (23,368,735)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 234,399,679 1,906,304,972 (70,140,085) 749,177,007

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิก่อนผลกระทบของ

   อตัราแลกเปลียน 245,257,120 1,070,942,458 54,627,396 121,785,998 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและ

   รายการเทียบเท่าเงินสด (46,052,083) 23,592,464 -                    -                     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 199,205,037 1,094,534,922 54,627,396 121,785,998 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 2,329,561,282  1,235,026,360  305,242,042     183,456,044       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2,528,766,319 2,329,561,282 359,869,438 305,242,042 

รายการทีมิใช่เงนิสด

หนีสินจากการสร้างอาคารและซืออปุกรณ์ 112,825,340 175,187,915 35,800              260,600              

โอนลูกหนีอืนไปเป็นสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน -                    1,333,110 -                    -                     

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนไปเป็นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                    183,137,718 -                    -                     

โอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13,061,511 -                    -                    -                     

โอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการให้บริการ

   จากขอ้ตกลงสมัปทาน -                    11,923,521 -                    -                     

โอนทีดิน อาคารและอปุกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ -                    13,272,000 -                    4,172,000           

การเปลียนแปลงในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13,146,666       17,658,883 (1,092,971)        -                     

การเปลียนแปลงในหนีสินตามสญัญาเช่า 7,933,548         18,819,435 (1,487,197)        -                     

การเปลียนแปลงในสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสมัปทาน -                    4,157,813 -                    -                     

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

18 

 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การซ้ือบริษทัยอ่ย 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 สินคา้คงเหลือ 

9 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 สิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทาน 
15 สัญญาเช่า 
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
19 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
20 ทุนเรือนหุน้ 
21 ส ารองตามกฎหมาย 
22 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
23 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
24 ภาษีเงินได ้
25 ก าไรต่อหุน้ 
26 เงินปันผล 
27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
28 การบริหารจดัการทุน 
29 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

19 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2547 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต าบล 
บางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ และมีส านกังานสาขาในประเทศไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 2 แห่ง 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั เอส เอ็น ซี โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 25.1) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
และกลุ่มตระกูลกิจธนามงคลชยั (ถือหุน้ร้อยละ 14.4)  
 

บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองท าความเย็น 
ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับยานพาหนะ ผลิตและประกอบเคร่ืองท าความความเยน็
และเคร่ืองปรับอากาศส าหรับท่ีอยู่อาศยั ผลิตฮีตปัมพส์ าหรับเคร่ืองท าน ้ าร้อน และผลิตชุดท่อทองแดงหุ้มฉนวน 
ท่ีใช้ในการติดตั้งเคร่ืองท าความเย็นและฉนวนหุ้มท่อ โดยรายละเอียดของบริษทัย่อย  และบริษัทร่วม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 และ 11  
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 3 ไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาด
วา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิ จารณญาณ การประมาณ
การและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการ
ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม     
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการ
ควบคุมผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ี
จ่ายหรือรับจากการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้
เป็นส่วนเกิน/ส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืนในส่วนของเจา้ของ 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตัดรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้น
จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน
ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั  จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึง
วนัท่ีความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัส้ินสุดลง 

 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น    
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับ 
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วน
ตน้ทุนเงินลงทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

 
(ค) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศรวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (ฉ)) รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหกัตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าดว้ย  
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่  
กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์    
ทางการเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันท่ีมี         
การเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออก
จากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตาม
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย 
ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจาก
การตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
และจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
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(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษัท
ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้ง
การควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ
กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสด             
จากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 
 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ
ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ี รับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ  
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

 
(ง.3) อนุพันธ์ 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียง
ในกระแส เงินสดหรือป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงักล่าวการรับรู้
ผลก าไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (ง.4)) 
 

(ง.4) การป้องกันความเส่ียง 
กลุ่มบริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงเพื่อการป้องกนัความเส่ียงในฐานะอตัรา
ดอกเบ้ีย และมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหาก หากสัญญาหลกัท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินและเขา้เง่ือนไขท่ี
ก าหนดไว ้ 
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ณ วนัท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัได้จัดท าเอกสารเก่ียวกับ
วตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการจดัการกบัความเส่ียง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหวา่งรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการพิจารณาความมี
ประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง ณ วนัเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกนัความเส่ียงและตลอดระยะเวลาท่ี
เหลืออยู ่เพื่อพิจารณาถึงความคงอยูใ่นความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและ
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 
 
การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
เม่ืออนุพนัธ์ถูกก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของ          
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสะสมไวใ้นส ารองการ
ป้องกนัความเส่ียง การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในก าไร
หรือขาดทุน 
 
ส าหรับการป้องกันความเส่ียงรายการคาดการณ์อ่ืน จ านวนเงินท่ีสะสมไวใ้นส ารองการป้องกันความเส่ียง
กระแสเงินสดจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหว่างงวดท่ี
กระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบัญชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไปหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนั
ความเส่ียงถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือถูกใชสิ้ทธิ การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 
เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จ านวนเงินท่ีสะสมในส ารองการป้องกนัความเส่ียง
กระแสเงินสดจะยงัคงอยู่ในส่วนของเจ้าของจนกระทัง่มีการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่ตวัเงินจากรายการป้องกนั  
ความเส่ียงดงักล่าว จ านวนเงินท่ีสะสมดงักล่าวจะรวมเป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ี
ไม่ใช่ตวัเงิน ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดอ่ืน จ านวนเงินท่ีสะสมจะถูกจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกันหรือระหว่างงวดท่ีกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการ
ป้องกนัความเส่ียงกระทบก าไรหรือขาดทุน  
 
หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จ านวนเงินท่ี
สะสมไวใ้นส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที 
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(ง.5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 
เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนับแต่  
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงด้าน
เครดิตต ่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนด
ช าระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอันดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยส าคัญ มีการ
ด าเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนัยส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถ
ของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิ

ในการไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 

 
(ง.6) การตัดจ าหน่าย 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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(ง.7) ดอกเบีย้ 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการค้า         
วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง
ส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงด้าน
เครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุง
ปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดย
ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้
ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนิน
ธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
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(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนการกูย้มื 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคาร และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของอาคารแสดงไดด้งัน้ี 
 
อาคาร 15 - 30 ปี 
 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การจัดประเภทไปยงัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 

(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน  
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การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ี มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้น
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าในการ
ซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง  
 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 30 ปี 
อาคาร 20 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 - 20  ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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(ญ) สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน  
 

สิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานเป็นสิทธิท่ีได้มาจากขอ้ตกลงสัมปทานในการก่อสร้างและบริหาร
โครงการก าจดัมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าจากภาครัฐ ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลง
สัมปทานค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน เป็นเวลา 20 ปี และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

ข้อตกลงสัมปทานบริการ คือ ข้อตกลงระหว่างภาครัฐ (ผู ้ให้สัมปทาน) กับเอกชน (ผู ้ประกอบการ) ท่ีให้
ผูป้ระกอบการเป็นผูก่้อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการสาธารณะหรือเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน         
การด าเนินการ และการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลาท่ีระบุไว ้ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะได้รับค่าบริการ
ตลอดระยะเวลาของขอ้ตกลง โดยผูใ้หส้ัมปทานจะมีการควบคุมหรือก ากบัดูแลประเภทของบริการท่ีผูป้ระกอบการ
ต้องด าเนินการในการใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการ กลุ่มผูท่ี้ได้รับบริการ และราคาการให้บริการ และผูใ้ห้
สัมปทานควบคุมส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีส าคญัในโครงสร้างพื้นฐานเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของขอ้ตกลงไม่ว่าโดยการ
เป็นเจา้ของการไดรั้บประโยชน์ หรือวิธีอ่ืนใด  
 
ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการในฐานะผูป้ระกอบการเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างหรือยกระดบัการให้บริการ จะบนัทึกรายได้
และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างหรือการยกระดบัการให้บริการ โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
โดยรับรู้ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือค้างรับส าหรับมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหากกลุ่มกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไข      
ตามสัญญาท่ีจะได้รับเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนจากผูใ้ห้สัมปทาน และรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหาก     
กลุ่มกิจการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและได้รับสิทธิ (ใบอนุญาต) ส าหรับรายได้และต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินการใหบ้ริการ จะรับรู้เป็นรายไดแ้ละตน้ทุนเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ตามเง่ือนไขสัญญา 
 
ภาระผูกพนัตามสัญญาในการบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่ใช่เป็นการปรับปรุงเพื่อ
ยกระดบั จะรับรู้และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีตอ้งน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัในปัจจุบนั ณ 
วนัส้ินงวดบญัชี 

 
ปัจจุบนักลุ่มกิจการมีขอ้ตกลงสัมปทานบริการท่ีรับรู้สิทธิในการใหบ้ริการขอ้ตกลงสัมปทานเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลงั      
การรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดย     
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 - 10 ปี 
ค่าสิทธิในการผลิต 10 ปี 

 

(ฏ) สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้น 
ใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน  
 

ในฐานะผู้เช่า 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่าย     
ตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรับสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ี
ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดั
มูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะ 
และสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลจนถึงวันส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ีเช่าให้กับกลุ่มบริษัท             
เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุ
การใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดั
มูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า 
เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตาม
สัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าท่ีได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ี
ไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าและแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกันกบั
รายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 

(ฐ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 
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มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้น
ตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) รายได้รอตัดบัญชี 
 

รายไดร้อตดับญัชีทยอยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์ท่ีเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใชง้านของ
สินทรัพย ์เป็นเวลา 25 ปี  

 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์    
ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซ่ึงจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับอนุญาตเป็นประจ า               
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี         
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  

 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 

 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงาน
ไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น   
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ 
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง 
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
  

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
มูลค่ายติุธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทั
สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการ
ท ารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าใหเ้คร่ืองมือทางการเงิน
วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและ
ราคาของการท ารายการและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินหรือ
จนกวา่มูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 

(ต) รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
 
การรับรู้รายได้ 
รายไดร้ับรู้เมื่อลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินที่สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนที่กลุ่มบริษทั
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้และตน้ทุนขาย
ส าหรับสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
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(ถ) รายได้อื่น 
 

รายไดอื้่นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอื่น ๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ี
กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามเกณฑค์งคา้ง  

 

(ท) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก
ผลแตกต่างชั่วคราว ส าหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ทั้ งน้ี สินทรัพย์ภาษีเงินได้         
ของงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น  
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญั     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
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(น) บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม ทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ
กิจการนั้น 
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล 
 

4 กำรซ้ือบริษัทย่อย 
 
การซ้ือบริษัท บริหารสินทรัพย์ พัฒนาแผ่นดินทอง จ ากัด 
ในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริษทัซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันาแผ่นดินทอง จ ากัด ร้อยละ 99.97         
โดยส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายประกอบดว้ยเงินสดจ านวน 999,700 บาท บริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันาแผ่นดินทอง 
จ ากดัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั ซ้ือหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย ์และมีสินทรัพยท่ี์ระบุไดส่้วนใหญ่เป็น เงินสด รายการน้ีถูก
รับรู้เป็นการซ้ือสินทรัพยแ์ทนท่ีจะเป็นการซ้ือธุรกิจเน่ืองจากมูลค่ายุติธรรมเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมากระจุก
ตวัท่ีกลุ่มของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา  
 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    1,000 
หน้ีสินอ่ืน    (40) 
สุทธ ิ    960 

     
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    1,000 
เงินสดท่ีจ่าย       (999) 
กระแสเงินสดจ่ำยสุทธ ิ    1 
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5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11  
 

รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคมหตุ 

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  2,514  12,885 
ซ้ือสินคา้ -  -  748  12,539 
การใหบ้ริการ -  -  203  907 
รับบริการ -  -  7,928  1,508 
รายไดค้่าเช่า -  -  425  - 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  4,411  290 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  -  634  1,852 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,649  31,193 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  6,597  3,081 
เงินปันผลรับ -  -  470,207  180,000 
        

บริษัทร่วม         
ขายสินคา้ 977  1,058  -  - 
การใหบ้ริการ 13,502  12,374  -  - 
รับบริการ 1,959  1,764  -  - 
รายไดค้่าเช่า 7,968  6,600  -  - 
ดอกเบ้ียรับ 979  988  979  988 
        

กรรมกำรและผู้บริหำร        
ซ้ือเงินลงทุน   -     -  999  - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,112  28,225  1,978  1,654 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 636  622  19  18 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 35,748  28,847  1,997  1,672 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  953  7,731 

บริษทัร่วม 36  118  -  - 

รวม 36  118  953  7,731 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธ ิ 36  118  953  7,731 

        

ลูกหน้ีอื่น  

บริษทัยอ่ย -  -  35,942  19,186 
บริษทัร่วม 2,483  2,538  -  - 

รวม 2,483  2,538  35,942  19,186 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธ ิ 2,483  2,538  35,942  19,186 

  

เงินให้กู้ยืม  

บริษทัยอ่ย -  -  5,000  49,605 
บริษทัร่วม 25,633  25,633  25,633  25,633 

รวม 25,633  25,633  30,633  75,238 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  (19,605) 
สุทธ ิ 25,633  25,633  30,633  55,633 

        
เจ้าหนี้การค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  -  781 
รวม -  -  -  781 

  

  

  

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้อื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  1,698  831 
บริษทัร่วม 353  310  -  - 
รวม 353  310  1,698  831 

เงินกู้ยืม 

บริษทัยอ่ย -  -  160,000  100,000 
รวม -  -  160,000  100,000 

 
ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษทัตดัจ าหน่ายรายการเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส เอ็น ซี แซนเทค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง โดยบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวแลว้เต็มจ านวนทั้ง 
19.60 ลา้นบาท   

 
6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 446  275  83  58 
เงินฝากธนาคาร 2,405,641  2,187,078  359,786  305,184 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 122,679  142,208  -  - 
รวม 2,528,766  2,329,561  359,869  305,242 

 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

40 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ* 2,916,714  2,307,251  46,924  65,596 
เกินก าหนดช าระ**        
   1 - 30 วนั 9,314  247,154  -  - 
   31 - 60 วนั 13  1,320  -  - 
   61 - 90 วนั 4  896  -  - 
   มากกวา่ 90 วนั 6,450  4,447  -  - 
รวม 2,932,495  2,561,068  46,924  65,596 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (361)  (361)  -  - 
สุทธ ิ 2,932,134  2,560,707  46,924  65,596 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  361  376  -  - 
กลบัรายการ -  (15)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 361  361  -  - 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 150 วนั 
*  ยงัไม่ครบก าหนดช าระ หมายถึง ยงัไม่เกินกวา่วนันดัรับเช็คท่ีบริษทัและลูกคา้ตกลงกนั 
** เกินก าหนดช าระ-หมายถึง-เกินกวา่วนันดัรับเช็คท่ีบริษทัและลูกคา้ตกลงกนั 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 27 (ข.1) 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 558,815  1,577,721  7,172  10,196 
สินคา้ระหวา่งผลิต 227,004  367,153  461  653 
วตัถุดิบ 691,979  775,825  3,593  6,705 
วสัดุโรงงาน 16,810  43,738  405  458 
สินคา้ระหวา่งทาง 380,287  710,385  -  - 
รวม 1,874,895  3,474,822  11,631  18,012 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (54,389)  (113,804)  (539)  (645) 
สุทธ ิ 1,820,506  3,361,018  11,092  17,367 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 17,816,556  14,113,537  357,972  345,305 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ -  84,045  -  368 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (59,415)            -  (106)  - 
สุทธ ิ 17,757,141  14,197,582  357,866  345,673 

 
9 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 124,346 8 144,563  -  - 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 40  191  -  - 
ลูกหน้ีค่าอากรขาเขา้ -  3,329  -  - 
อ่ืน ๆ 13,732  10,810  472  452 
รวม 138,118  158,893  472  452 

 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 
 
 

งบกำรเงินรวม 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
มูลค่าตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                     
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก  ผลิตและขายเคร่ือง                    
   วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั ท าน ้าร้อนไฟฟ้า 26.00  26.00  105,000  105,000  27,300  27,300  -  -  -  - 
รวม          27,300  27,300  -  -  -  - 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 สัดส่วนความ 

เป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ  
เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                        
บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก                         
   วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จ ากดั 26.00  26.00  105,000  105,000  27,300  27,300  (27,300)  (27,300)  -  -  -  - 
รวม         27,300  27,300  (27,300)  (27,300)  -  -  -  - 

 

บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนท่ีเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565  
กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้จ านวน 51.48 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 29.29 ล้านบาท) ซ่ึงส่วนแบ่งผลขาดทุนส าหรับปีของกลุ่มบริษทัมีจ านวน 22.19
ลา้นบาท  (2564: 19.19 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลขาดทุนเหล่าน้ี   
 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัทบทวนและทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า โดยก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนจากมูลค่าการใชโ้รงงาน
ซ่ึงเป็นหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดยใชวิ้ธีประมาณการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงอา้งอิงจากแนวโน้มผลประกอบการโดยค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและ
ปรับปรุงดว้ยแนวโนม้การเจริญเติบโตของรายได ้กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยเงินลงทุนในบริษทัร่วมแลว้เต็มจ านวน



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
สัดส่วนความ
เป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                          
บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน  
   อีโวลูชัน่ จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองท าความเยน็ ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองท าความเยน็  99.99  99.99  1,220,000  1,220,000  1,212,010  1,212,010  -  -  1,212,010  1,212,010  150,060  - 

บริษทั เอส เอน็ ซี คลูลิ่ง  
   ซพัพลาย จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับ 

ยานพาหนะ  99.99  99.99  30,000  30,000  30,000  30,000  -  -  30,000  30,000  -  45,000 
บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ

เคร่ืองท าความเยน็  99.99  99.99  70,000  70,000  70,000  70,000  -  -  70,000  70,000  55,000  65,000 
บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จ ากดั ผลิตช้ินส่วนพลาสติก ส าหรับ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและช้ินส่วน 
ยานพาหนะ  99.99  99.99  30,000  30,000  29,999  29,999  -  -  29,999  29,999  30,000  70,000 
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ลกัษณะธุรกิจ  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
สัดส่วนความ
เป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

ราคาทุน-สุทธิจากการ
ดอ้ยค่า  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                          
บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี  
   แอนโทโลจี จ ากดั 

ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ
ส าหรับท่ีอยู่อาศยัและรถยนต์  99.99  99.99  1,934,758  1,934,758  2,192,008  2,192,008  -  -  2,192,008  2,192,008  235,147  - 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก  
   ฮีต ปัมพ ์จ ากดั 

ผลิตฮีตปัมพส์ าหรับเคร่ืองท า
น ้าร้อน  74.00  74.00  45,000  45,000  33,300  33,300  -  -  33,300  33,300  -  - 

บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทางเลือก  65.00  65.00  250,000  250,000  154,079  154,079  -  -  154,079  154,079  -  - 

บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม 
   จ ากดั รถไฟฟ้า  99.99  -  350,650  -  350,650  -  -  -  350,650  -  -  

- 
- 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันา 
   แผน่ดินทอง จ ากดั รับซ้ือโอนทรัพยสิ์น  99.99  -  25,000  -  24,999  -  -  -  24,999  -  -  - 

บริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จ ากดั ช าระบญัชี  -  
 

80.00  -  
 

20,000  -  
 

16,000  -  
 

(16,000)  -  
 

-  -  
 
- 

รวม           4,097,045  3,737,396  -  (16,000)  4,097,045  3,721,396  470,207  180,000 
 

 
 

  



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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
ราคาทุน-สุทธิจาก

การดอ้ยค่า  
เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทำงอ้อม                          
บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากดั ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ส าหรับ

เคร่ืองท าความเยน็  99.99  99.99  20,000  20,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี  
   พริซิชัน่ จ ากดั 

ผลิตแม่พิมพท่ี์ใชใ้นการผลิต
อุปกรณ์ 

  
99.99 

  
99.99 

  
100,000 

  
100,000 

 
-  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่   
   จ ากดั 

ผลิตและแปรรูปแผน่โลหะเป็น
ช้ินส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

ยานยนต์ 

  
 

99.99 

  
 

99.99 

  
 

360,000 

  
 

360,000 

 

-  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ชีวมวลขยะ  
 

65.00  
 

65.00  
 

150,000 
 

 
150,000  -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั โอดิน เมียนมาร์ จ ากดั ช าระบญัชี       -  39.00  -  1,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จ ากดั ช าระบญัชี  -  99.99  -  40,000  -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม           -  -  -  -  -  -  -  - 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระส าคัญ   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2565  2564 
  (พันบาท) 
จดัตั้งและเพิ่มทุนในบริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม จ ากดั     350,650  - 
ซ้ือเงินลงทุนบริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันาแผน่ดินทอง จ ากดั         999  - 
เพิ่มทุนในบริษทั บริหารสินทรัพย ์พฒันาแผน่ดินทอง จ ากดั    24,000  - 
เพิ่มทุนในบริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั  -  35,000 
เพิ่มทุนในบริษทั เอส เอ็น ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั  -  1,100,002 
เพิ่มทุนในบริษทั เอส เอ็น ซี  ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั  -  1,000,000 
 
การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2565 จดัตั้งบริษทัใหม่ในนาม บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม จ ากดั  มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
10,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุ้น บริษทัไดล้งทุนดงักล่าว สัดส่วนร้อยละ 99.97  ของทุนจดทะเบียน 
เป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2565 บริษทั เมอร์คิวร่ี ทรานส์ฟอร์ม จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิมจ านวน 10,000 หุน้ เป็น 10,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุน้ โดยเรียกช าระเป็นจ านวน 
35% และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 350 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 99.97 เป็นร้อยละ 99.99 
 
เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2565 บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ท าการซ้ือส่วนได้เสียในบริษทั บริหาร
สินทรัพย ์พฒันาแผ่นดินทอง จ ากดั จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 9,997 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 999,700 บาทหรือ
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจท่ีจะเกิดขึ้ น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2565 บริษัท บริหาร
สินทรัพย ์พฒันาแผ่นดินทอง จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 10,000 หุ้น เป็น 250,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่า
ท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้นและบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 24 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วน
การถือหุน้ของบริษทัเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 99.97 เป็นร้อยละ 99.99 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 บริษทั โอดิน พาวเวอร์ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้
100 บาทต่อหุ้น โดยเรียกช าระค่าหุ้น หุ้นละ 25 บาท บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น              
จ านวนเงิน 35 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 65 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 16.05 ลา้นบาท และส่วนเกินทุนอ่ืนลดลงเป็นจ านวน 1.05 ลา้นบาท 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
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เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 16,923,100 หุน้ 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้65 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 1,100 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 บริษทั เอส เอ็น ซี  ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จ ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 หุ้น 
ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้10 บาทต่อหุ้น และบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเติมในหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี
สัดส่วนการถือหุ้นไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
การตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษทัตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอส เอน็ ซี แซนเทค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
โดยบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวแลว้เตม็จ านวนทั้ง 16 ลา้นบาท 
 
ในเดือนสิงหาคม 2565 บริษทัย่อยทางออ้มสองแห่งคือ บริษทัโอดิน เมียนมาร์ จ ากดั และ บริษทัอลัทิเมท พาร์ท จ ากดั 
ไดท้ าการช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้  

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

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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12 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

  งบกำรเงินรวม 

 หมายเหตุ 2565  2564 
  (พันบาท) 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   53,216  236,354 
เพิ่มขึ้น  295,895  - 
โอนมาจาก(ไป)ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 13,061  (183,138) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  362,172  53,216 
     

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         11,288  9,599 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  1,938  1,689 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  13,226  11,288 
     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   348,946  41,928 

 
การโอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษทัมีการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมาจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยมี
มูลค่าตามบญัชีจ านวน 13 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดใ้หบ้ริษทัร่วมเช่าท่ีดินและอาคารของกลุ่มบริษทั  
 
การโอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัมีการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีจ านวน 183 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินบางส่วนไปใชภ้ายในกลุ่มบริษทั 
 
ในระหวา่งปี 2565 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อท่ีดินท่ีไม่ระบุวตัถุประสงค ์ในการใชเ้ขา้มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
จ านวน 295.89 ลา้นบาท 
 

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 15 
 
 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2565  2564 
 (พันบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
รายไดค้่าเช่า 7,800  6,600 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินท่ียงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ในการใชจ้ านวนรวม 295.89 ลา้นบาทและ
ส่วนท่ีเหลือคือท่ีดิน อาคารและโรงงานให้เช่าแก่บริษัทร่วม สัญญาเช่าแต่ละสัญญาน้ีไม่สามารถยกเลิกได้เป็น
ระยะเวลา 1 ปี (2564: 1 ปี) การต่ออายสุัญญาจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่าทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและโรงงานให้เช่าแก่บริษทัร่วม มีราคาประเมินรวม 85.65-ลา้นบาท ประกอบดว้ยราคา
ประเมินโรงงานจ านวน 73.84 ลา้นบาท และราคาประเมินท่ีดินจ านวน 11.81 ลา้นบาท ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนัส าหรับท่ีดินและวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดย
ใช้อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียงส าหรับโรงงาน มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดังกล่าวถูก
จดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 และ 3 ตามล าดบั 
 
มูลค่ายุติธรรมของ ท่ีดินท่ียงัไม่ระบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคตคือ 295.89 ลา้นบาท โดยพิจารณาวิธีมูลค่า 
ตลาดส าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการ
วดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3  
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มี

นัยส ำคัญ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ
และกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

การคิดลดกระแสเงินสด   รูปแบบการ
ประเมินมูลค่าพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบนั
ข อ งก ร ะ แส เ งิ นสด สุท ธิ ท่ี ไ ด้ จ า ก
ทรัพยสิ์น โดยค านึงถึงการเพิ่มขึ้ นของ
อตัราค่าเช่าท่ีคาดไว ้กระแสเงินสดสุทธิ
ท่ีคาดไวจ้ะถูกคิดลดโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ี
ปรับค่าความเส่ียงแล้ว การประมาณ
อัตราคิดลดได้พิจารณาถึงคุณภาพของ
อาคารและสถานท่ีตั้ง (ต าแหน่งท่ีดีท่ีสุด 
หรือ รองลงมา) คุณภาพเครดิตของผูเ้ช่า
และระยะเวลาการเช่า  

• อัตราคิ ดลดในการประ เ มิน     
ร้อยละ12 

มูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณการไว้
จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หาก 
• อตัราคิดลดต ่าลง (สูงขึ้น) 
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13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

  งบกำรเงินรวม 

 หมายเหตุ 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช ้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564  458,824  1,398,512  3,024,289  544,607  97,666  31,571  350,478  5,905,947 
เพ่ิมขึ้น  197,809   235,804  255,692  84,989  16,522  19,770  1,233,413  2,043,999 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 183,138  -  -  -  -  -  -  183,138   
โอนไปสินคา้คงเหลือ  -  -  -  -  -  -  (13,272)  (13,272) 
โอนไปสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลง  
   สัมปทาน 

 
14 (10,245) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

-  -  (1,679)  (11,924) 
โอน  21,338  211,491  87,507  10,242  2,054  424  (333,056)  - 
จ าหน่าย  -  (7,957)  -  (1,636)  (450)  (2,192)  -  (12,235) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ                 
   1 มกรำคม 2565  850,864  1,837,850  3,367,488  638,202  115,792  49,573  1,235,884  8,095,653 
เพ่ิมขึ้น  11,766  430,779  120,402  60,023  31,030  16,475  356,394  1,026,869 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 (946)       (12,115)  -  -  -  -  -  (13,061) 
โอน  12,532  887,508  265,094  15,561  600  -  (1,181,295)  - 
จ าหน่าย  -  (1,687)           (2,529)  (42,579)  (5,897)  -  (4,886)  (57,578) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565  874,216  3,142,335  3,750,455  671,207  141,525  66,048  406,097  9,051,883 
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  งบกำรเงินรวม 

  

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564  39,978  330,024  1,806,665  459,988  75,532  19,399  -  2,731,586 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  17,594  79,935  301,409  44,062  9,205  5,536  -  457,741 
จ าหน่าย  -  (2,319)  -  (750)  (450)  (2,192)  -  (5,711) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ                 
   1 มกรำคม 2565  57,572  407,640  2,108,074  503,300  84,287  22,743  -  3,183,616 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  25,098  143,012  360,250  49,392  11,916  8,283  -  597,951 
จ าหน่าย  -  (1,180)     (4,643)  (32,190)  (5,871)  -  -  (43,884) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565  82,670  549,472  2,463,681  520,502  90,332  31,026    -  3,737,683 
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  งบกำรเงินรวม 

  

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564                 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  793,292  1,430,210  1,259,414  134,902  31,505  26,830  1,235,884  4,912,037 
  793,292  1,430,210  1,259,414  134,902  31,505  26,830  1,235,884  4,912,037 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565                 
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  791,546  2,592,863  1,286,774  150,705  51,193  35,022  406,097  5,314,200 
  791,546  2,592,863  1,286,774  150,705  51,193  35,022  406,097  5,314,200 
 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจ านวน 452.45 ลา้นบาท  
(2564: 372.23 ล้านบาท) 
 
ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างโรงงานใหม่ท่ีได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจ านวน 2.98 ล้านบาท (2564: 5.04 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ                                        
2.55-3.50 (2564: ร้อยละ 3.55 - 4.8)  
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ข้อจ ากัดภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคาร 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในประเทศหลายแห่ง ซ่ึงสัญญาระบุการใหค้ ามัน่ต่อธนาคารวา่ กลุ่มบริษทั
จะไม่น าเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ กบับุคคลอ่ืน ๆ (หมายเหตขุ้อ 18) 
 
การค า้ประกัน  
บริษัทย่อยได้น าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจักรมูลค่าตามบัญชีจ านวน 1,476.00 ล้านบาท (2564: 
1,441.96 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (หมายเหตุข้อ 18) 
 
สัญญาส าคัญ 
เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญา International consortium กับ Sharp Corporation เพื่อสร้าง
ระบบ Solar rooftop เพื่อลดการก่อก๊าซเรือนกระจก และขอรับการสนบัสนุนทางการเงินจาก Global Environment 
Centre foundation (GEC) ในการก่อสร้างภายใตข้อ้ก าหนดของโครงการ JCM โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บเงินสนบัสนุน
เป็นจ านวน 187 ลา้นเยน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งน าส่ง JCM credit ท่ีจะไดรั้บในการลดก๊าซเรือน
กระจกในจ านวนขั้นต ่า 50% ให้กับรัฐบาลญ่ีปุ่ นเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมน าส่งภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี
ลงทะเบียนโครงการ JCM 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 31,103  119,038  265,856  25,893  17,286  4,189  8,616  471,981 
เพ่ิมขึ้น -  1,626  5,619  2,280  634  4,280  18,288  32,727 
โอน -  -  4,274  -  -  -  (4,274)  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  (330)  (4,172)  (4,502) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ                
   1 มกรำคม 2565 31,103  120,664  275,749  28,173  17,920  8,139  18,458  500,206 
เพ่ิมขึ้น 275  3,887  840  1,440  2,422  2,097  4,142  15,103 
โอน -  -  -  170  23  -  (193)  - 
จ าหน่าย -  (1,687)  (6,960)  -  (662)  -  (4,729)  (14,038) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 31,378  122,864  269,629  29,783  19,703  10,236  17,678  501,271 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 825  43,838  205,724  21,958  13,158  2,147  -  287,650 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 109  4,116  15,390  1,939  1,477  1,004  -  24,035 
จ าหน่าย -  -  -  -  -  (59)  -  (59) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ                
   1 มกรำคม 2565 934  47,954  221,114  23,897  14,635  3,092  -  311,626 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 147  4,358  12,980  1,652  1,552  1,080  -  21,769 
จ าหน่าย -  (1,180)   (2,713)  -          (638)  -  -  (4,531) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 1,081  51,132  231,381  25,549  15,549  4,172  -  328,864 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  เคร่ืองจกัร  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  

เคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 30,169  72,710  54,635  4,276  3,285  5,047  18,458  188,580 
 30,169  72,710  54,635  4,276  3,285  5,047  18,458  188,580 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 30,297  71,732  38,248  4,234  4,154  6,064  17,678  172,407 
 30,297  71,732  38,248  4,234  4,154  6,064  17,678  172,407 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 มีจ านวน 50.38 ลา้นบาท (2564: 45.56  
ล้านบาท) 
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14 สิทธิในกำรให้บริกำรจำกข้อตกลงสัมปทำน 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับสิทธิในการให้บริการจากขอ้ตกลงสัมปทานการก่อสร้างและบริหารโครงการก าจัด 
มูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าส าหรับปี 2565 มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 

 หมายเหตุ 2565  2564 
  (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม             35,832                                 - 
เพิ่มขึ้น             29,674             23,908 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13                     -             11,924 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม            65,506             35,832 

 
สัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารโครงการก าจัดมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลนครยะลา 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญากบัเทศบาลนครยะลาใน
การลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการก าจัดมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 20 ปี  
นบัจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์ซ่ึงก าหนดให้บริษทัย่อยดงักล่าวก่อสร้างโครงการ ติดตั้งเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามท่ีระบุในสัญญา โดยโครงการและพื้นท่ีส่วนขยายโครงการดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครยะลาเม่ือครบก าหนดในสัญญาดงักล่าวโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากน้ีบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ10 ของก าไรสุทธิก่อนหักภาษี หากปี
ใดอตัราร้อยละ10 ของก าไรสุทธิมีจ านวนน้อยกว่า 0.50 ลา้นบาท บริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ 
ตอบแทนให้แก่เทศบาลนครยะลาเป็นจ านวนเงิน 0.50 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ 
ตอบแทนขั้นต ่าเป็นสิทธิในการใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทานจ านวน 7.38 ลา้นบาท 
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สัญญาเช่าท่ีดิน 
 
เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 บริษทั ยะลาฟ้าสะอาด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญากบัเทศบาลนครยะลาใน
การเช่าท่ีดินบางส่วนเพื่อใช้ฝังกลบเถ้าหนักจากการด าเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกสุขลกัษณะ ป้องกันการ
ปนเป้ือนออกสู่สาธารณะ และส ารองน ้าใชข้องโครงการ ตามโครงการก าจดัมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า
เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีอตัราค่าเช่าปีละ 0.30 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นสิทธิในการ
ใหบ้ริการจากขอ้ตกลงสัมปทานจ านวน 4.16 ลา้นบาท 
 

15 สัญญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
อาคาร 201,061  244,237  36,628  42,953 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 22,040  -  -  - 
ยานพาหนะ 873  440  -  - 
รวม 223,974  244,677  36,628  42,953 

 
ในปี 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 27.60 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) 
 
กลุ่มบริษทัเช่าคลงัสินคา้และโรงงานหลายแห่งเป็นระยะเวลา 1-3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
กลุ่มบริษทัเช่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็นระยะเวลา 1-3 ปี โดยมีสิทธิจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่า โดยราคาซ้ือจะ
เท่ากบัมูลค่าตามท่ีระบุในสัญญา 

 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทั
บริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหรือไม่และจะทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ   
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ในปี 2565 กลุ่มบริษทัใช้สิทธิเลือกต่อสัญญาเช่าอาคารกบัผูใ้ห้เช่ารายเดิมและมีการลดอตัราค่าเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเป็นจ านวน 5.2 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2565 (2564: 3 ล้านบาท) และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าของ
กลุ่มบริษทัลดลง 14.45 ลา้นบาท (2564: 18.82 ล้านบาท) และ 19.67 ลา้นบาท (2564: 21.82 ล้านบาท) ตามล าดบั 
 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- อาคาร 28,723  30,530  5,233  5,369 
- เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 4,345  -  -  - 
- ยานพาหนะ 782  377  -  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 10,152  11,375  1,743  2,006 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 44,175  57,239  3,606  4,219 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 1,115  1,212  156  156 
 
ในปี 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจ านวน 48.43 ล้านบาท และ 6.50                  
ลา้นบาท ตามล าดบั (2564: 37.1  ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
ในฐานะผู้ให้เช่า 

 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินและโรงงานท่ีให้เช่าแก่บริษทัร่วมซ่ึงจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบัก าหนดระยะเวลาเช่าที่ยกเลิกไม่ไดเ้ป็นเวลา 1 ปี โดยการต่ออายุ
สัญญาเช่าในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งหมดก าหนดรายไดค้่าเช่าเป็น
จ านวนคงท่ี  

 
ค่าเช่าที่จะได้รับจากสัญญาให้เช่าด าเนินงาน งบกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 
ภายใน 1 ปี  8,400  6,600 
รวม 8,400  6,600 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ค่าสิทธิ 

ในการผลิต  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง 
  

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 64,781  52,887  6,779  124,447 
เพิ่มขึ้น 1,116  400  520  2,036 
โอน 6,779  -  (6,779)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ  
   1 มกรำคม 2565 72,676 

 
53,287 

 
520 

 
126,483 

เพิ่มขึ้น 12,875  -  -  12,875 
โอน 920  (400)  (520)     - 
จ าหน่าย (292)  -      -  (292) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 86,179  52,887  -  139,066 

        
ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 30,183  40,931  -  71,114 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,372  5,022  -  10,394 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ  
   1 มกรำคม 2565 35,555 

 
45,953 

 
- 

 
81,508 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 6,040  4,922  -  10,962 
จ าหน่าย (269)  -  -  (269) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 41,326  50,875  -  92,201 

        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 37,121  7,334  520  44,975 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 44,853  2,012  -  46,865 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์ 
 ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง 
 รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 24,893  744  25,637 
เพิ่มขึ้น 195  520  715 
โอน 744  (744)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 25,832  520  26,352 
เพิ่มขึ้น 11,935  -  11,935 
โอน 520  (520)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 38,287  -  38,287 

      

ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5,596  -  5,596 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,429  -  2,429 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 1 มกรำคม 2565 8,025  -  8,025 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,032  -  3,032 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 11,057  -  11,057 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 17,807  520  18,327 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 27,230  -  27,230 

 
ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิในการผลิตถูกปันส่วนไปยงัต้นทุนของสินคา้คงเหลือ และรับรู้ในต้นทุนขายเม่ือสินคา้
ถูกจ าหน่าย ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนบนัทึกในค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินมดัจ าค่าเช่าท่ีดินและโรงงาน 37,988  36,547  8,502  8,502 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 42,524  23,148  6,063  4,542 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอุปกรณ์ -  2,841  -  - 
อ่ืน ๆ 12  12  -  - 
รวม 80,524  62,548  14,565  13,044 

 
18 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
  2565 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  2.75 - 3.70  -  1,338,172  1,338,172 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2.29 - 4.87  567,386  -  567,386 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2.29 - 4.87  1,665,036  -  1,665,036 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2.85 - 4.25  10,547  26,447  36,994 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  2.85 - 4.25  5,191  185,902  191,093 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้    2,248,160  1,550,521  3,798,681 
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  งบกำรเงินรวม 
  2564 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  2.00 - 2.75  -  1,535,054  1,535,054 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2.69 - 3.87  278,641  -  278,641 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2.69 - 3.87  976,457  -  976,457 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  4.25  -  27,522  27,522 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  4.25  -  230,131  230,131 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้    1,255,098  1,792,707  3,047,805 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565 
 

หมายเหตุ 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละต่อปี)   (พันบาท)   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  2.90 - 3.70 -  1,020,000  1,020,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี   
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
5 4.81 -  160,000  160,000 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
4.25 -  4,819  4,819 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  4.25 -  33,631  33,631 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้   -  1,218,450  1,218,450 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564 
 

หมายเหตุ 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละต่อปี)   (พันบาท)   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  2.50 - 2.75 -  720,000  720,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี   
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
5 3.69 -  100,000  100,000 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
4.25 -  4,793  4,793 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  4.25 -  39,901  39,901 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้   -  864,694  864,694 

 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,475,997  1,441,963  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ี
เป็นหลกัประกนั 

 
5,000 

 
5,000 

 
- 

 
- 

รวม  1,480,997  1,446,963  -  - 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยบางส่วนค ้าประกันโดยบริษัทและบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง รวมทั้งให้ค ามั่นต่อ
ธนาคารวา่จะไม่น าเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ยไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ กบับุคคลอ่ืน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 182 ลา้นบาท และบริษทั
ไดเ้บิกใชเ้ตม็วงเงินแลว้ (31 ธันวาคม 2564: 77 ล้านบาท) 
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษัทเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินและเจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทจาก
ธนาคารพาณิชยจ์ านวนเงินรวม 1,338 ลา้นบาท และ 1,020 ลา้นบาท ตามล าดบั (2564: 1,535 ล้านบาท และ 720 ล้าน
บาท ตามล าดับ) โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.75 – 3.70 ต่อปี (2564: ร้อยละ 2.00 - 2.75 ต่อปี) และจะถึงก าหนดช าระ
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2566 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวนเงิน
รวม 650 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนเมษายน 2565 จนถึงเดือนมีนาคม 2570 ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมเป็นจ านวน 650 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวนเงินรวม 316 
ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3.6 และ 3.9 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม 2565 จนถึงเดือนเมษายน 2569 ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มื เป็นจ านวน 207 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวนเงินรวม 32 
ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.0 ต่อปี ส าหรับเดือนท่ี 1-24 และส าหรับเดือนท่ี 25 เป็นตน้ไปอตัราคือ
อตัราดอกเบ้ีย MLR – 2.00 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 จนถึงเดือนกนัยายน 
2570 ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้มื เป็นจ านวน 29 ลา้นบาท 
 
ในเดือนสิงหาคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึงส าหรับวงเงินกู ้440 ลา้นบาท 220 ลา้นบาท และ 620 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีโดยอัตราดอกเบ้ียท่ีได้รับคือร้อยละ 4.15-4.35 ต่อปี และแก้ไขอัตราส่วนทางการเงินในสัญญาเงินกู้จาก             
DE Ratio ไปเป็น IBD/E ไม่เกิน 1.5 เท่า เร่ิมใชใ้นปี 2565 
 
เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวนเงิน
รวม 60 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 4.80 ต่อปี มีก าหนดคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2565 จนถึง เดือนตุลาคม 2570 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูย้ืม เป็นจ านวน 60 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจ านวนเงิน
รวม 71 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย MLR  - 1.5 ต่อปี ซ่ึงในขณะท าสัญญาอตัราดอกเบ้ีย
เท่ากับ ร้อยละ 4.22 มีก าหนดคืนเป็นรายเดือน เ ร่ิมตั้ งแต่เดือนมกราคม 2567 จนถึง เดือนธันวาคม 2570 
ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืม เป็นจ านวน 13 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวนเงิน
รวม 395 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั อตัราดอกเบ้ีย THOR เฉล่ียเชิงซอ้น บวกดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.37 
ต่อปี มีก าหนดคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 จนถึง เดือนตุลาคม 2570 และบริษทัย่อยได้ท า
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัผูใ้หกู้ย้มืเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ในอตัราร้อยละ 4.80 ต่อปี 

 

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวนเงิน
รวม 45 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 4.8 ต่อปี มีก าหนดคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 
2566 จนถึง เดือนธนัวาคม 2570  

 
เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2565 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวน
เงินรวม 15 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.0 ต่อปี ส าหรับเดือนท่ี 1-24 และส าหรับเดือนท่ี 25 เป็นตน้ไป
อตัราคืออตัราดอกเบ้ีย MLR - 2.0  ต่อปี มีก าหนดคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 จนถึง สิงหาคม 
2570 
 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จ านวน
เงินรวม 220 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR – 2.0 และ MLR – 1.75 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็น
รายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 จนถึง มีนาคม 2569 และต่อมาในเดือนสิงหาคม 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงได้
ท าสัญญาแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจากอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีโดยอตัราดอกเบ้ียท่ีได้รับคือร้อยละ 4.15 ต่อปี และแก้ไขอตัราส่วนทางการเงินในสัญญาเงินกู้จาก      
DE Ratio ไปเป็น IBD/E ไม่เกิน 1.5 เท่า เร่ิมใชใ้นปี 2565 

 
ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ภายใต้
ตัว๋สัญญาใช้เงิน จ านวนเงินรวม 14 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 - 7.00 ต่อปี และจะถึงก าหนดช าระ
ภายในเดือน กรกฎาคม 2569 
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เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจ านวนเงินรวม 
1,500 ลา้นบาท โดยสัญญาสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั และกลุ่มบริษทัไดจ้ านองท่ีดินของบริษทัย่อยอีกแห่ง 
และส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินมีมูลค่าตามบญัชี
จ านวน 131.58 ลา้นบาท และ 779.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
จ านวนเงินรวม 13 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3.4 และ MLR - 3.5 ต่อปี มีก าหนดช าระคืน 
เป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 จนถึง ธนัวาคม 2569  

 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง  
จ านวนเงินรวม 17 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3.4 และ MLR - 3.5 ต่อปี มีก าหนดช าระคืน 
เป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 จนถึง ธนัวาคม 2569 

 

นอกจากน้ีบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหน้ี เป็นตน้ 
 

19 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 59,038  55,355  10,417  9,453 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

  
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  55,355  50,435  9,453  8,502 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  4,688  4,924  850  844 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  692  758  114  107 

  5,380  5,682  964  951 
ผลประโยชน์จ่าย  (1,697)  (762)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  59,038  55,355  10,417  9,453 

 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564  2565  2564 
  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด   1.13 - 1.92  1.05 - 1.92    1.15 - 1.25    1.13 - 1.26 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.25  4.25  4.25  4.25 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  0 - 27  0 - 27  0 - 27  0 - 27 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 9 - 21 ปี  
(2564: 10 - 22 ปี) 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี  

 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (2,799)  3,005  (391)  415 
เงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 6,901  (6,053)  1,002  (900) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลง 
   ร้อยละ 10)                                                                      (2,453)  2,784  (238)  270 

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (2,753)  2,966  (400)  425 
เงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 6,218  (5,458)  909  (817) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลง 
   ร้อยละ 10)                                                                      (2,186)  2,473  (210)  237 
 

20 ทุนเรือนหุ้น   
 

 มูลค่าหุน้ 2565  2564 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 400,000     400,000  287,777  287,777 
ออกหุ้นใหม่ 1  -  -  112,223  112,223 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 1 400,000  400,000  400,000  400,000 

         



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

72 

 มูลค่าหุน้ 2565  2564 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 362,220  362,220  287,777  287,777 
ออกหุ้นใหม่ 1 -  -  74,443  74,443 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 1 362,220  362,220  362,220  362,220 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทัจาก 287 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 112,222,661 หุ้น ราคา
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 
2564โดยจะมีการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering)  
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติให้เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์
ของการใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไป (Public Offering) จากเดิมท่ีจะน าเงินมาใช้
ส าหรับก่อสร้างโรงงานและคลงัสินคา้ให้เช่าแก่กิจการอ่ืน ก่อสร้างคลงัสินคา้ส าหรับใชภ้ายในกลุ่มบริษทั รองรับ
การยา้ยสายการผลิต เป็นเงินทุนหมุนเวียน และช าระคืนเงินกู ้เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,400 ลา้นบาท เพื่อใชส้ าหรับ
ขยายก าลงัการผลิตของธุรกิจเดิม ไดแ้ก่ ธุรกิจรับจา้งผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,155 ลา้นบาท ส่วนเงินท่ี
เหลือจากการเพิ่มทุนใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ช าระคืนเงินกู ้และอ่ืน ๆ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัราคาเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนราคามูลค่าหุ้นละ 13 บาท โดยมีระยะเวลาในการเสนอขายในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 ถึง 11 สิงหาคม 2564 และ
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(Filing) ไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 6 สิงหาคม 2564 โดยมีหุ้นสามญัท่ีเสนอขายจ านวน 74.44 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 967.76 
ลา้นบาท ก่อนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยใ์น
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564  ทั้งน้ีหุน้สามญัของบริษทัเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 18 สิงหาคม 2564 
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ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 20.53 ลา้นบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บ
จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 2,086.39 
ลา้นบาท 
 

21 ส ำรองตำมกฎหมำย   
 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116-บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

22 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

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

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

 

ส่วนงานอ่ืน ไม่มีส่วนงานใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2565 หรือ 2564 
 

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินได ้ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทาน
โดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้ง
กบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติ
ธุรกิจ 
 
รายได้หลกัของกลุ่มบริษทัได้มาจากการขายสินคา้ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บริการผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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ลูกค้ารายใหญ่ 
 

ในปี 2565 รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 5 ราย จากส่วนงานผลิตและประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและส่วนงานผลิตช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเงิน 14,238 ลา้นบาท (2564: 10,913 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของ
กลุ่มบริษทั  
 
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามตารางดา้นล่าง จึงไดรั้บ
สิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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บตัรส่งเสริมเลขท่ี  กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  

การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิ

นบัจากวนัที่  
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับ

ก าไรสุทธิเป็นเวลา  

ผลขาดทุนระหว่างเวลาท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมสามารถน าไปหกัออกจาก
ก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภายหลงัเวลาท่ี

ไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 
บริษัท เอส เอ็น ซี คูลล่ิง ซัพพลำย จ ำกัด       

62-0639-1-05-1-0  ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  1 กรกฎาคม 2562  3 ปี  5 ปี 
บริษัท อิมมอทัล พำร์ท จ ำกัด       

63-0890-1-05-1-0  ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  15 สิงหาคม 2563  3 ปี  5 ปี 
บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวิตี ้แอนโทโลจี จ ำกัด       

2167(1)/2556  การวิจยัและพฒันา  ยงัไม่มีรายได ้  8 ปี  5 ปี 
60-0046-0-00-0-2  ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และผลิตช้ินส่วนส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  -  -  - 
63-0527-1-00-0-0  ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และผลิตภณัฑก์ลุ่มภาพและเสียง  -  -  - 
63-0590-1-00-1-0  ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอจัฉริยะ  7 มิถุนายน 2563  5 ปี  5 ปี 
63-1306-1-00-1-0  กิจการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  3 ธนัวาคม 2563  3 ปี  5 ปี 
64-0034-1-00-1-0  ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองอบผา้  8 มกราคม 2564  3 ปี  5 ปี 
64-0584-1-00-1-0  ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะรวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  4 มิถุนายน 2564  3 ปี  5 ปี 
64-0827-1-00-1-0  ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ  -  3 ปี  5 ปี 
65-0171-0-00-1-2  เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ช้ินส่วน*  12 ตุลาคม 2558  8 ปี  5 ปี 

บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมช่ัน จ ำกัด       

62-0743-0-00-1-2  ผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ รวมทั้งช้ินส่วนโลหะ  3 สิงหาคม 2559  
ร้อยละ 100 ของก าไรสุทธิใน 3 ปีแรก 
และร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในปีท่ี 4-8  5 ปี 

 
* รับโอนบตัรจากบริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ากดั 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 
 

 งบกำรเงินรวม  
 2565  2564 
ส าหรับปีส้ินสุด      

   วันที่ 31 ธันวาคม 

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 1,343,734  11,725,774  13,069,508  1,553,183  8,341,570  9,894,753 
ขายในประเทศ 1,241,299  4,760,166  6,001,465  416,832  5,086,165  5,502,997 
รวมรำยได้ 2,585,033  16,485,940  19,070,973  1,970,015  13,427,735  15,397,750 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
ส าหรับปีส้ินสุด   
  วันที่ 31 ธันวาคม 

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายในประเทศ -  419,580  419,580  -  407,025  407,025 
รวมรำยได้ -  419,580  419,580  -  407,025  407,025 
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23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหตุ 2565  2564  2565  2564 
   (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  
   และงานระหวา่งท า  1,159,055  

 
(1,500,097)  (3,216)  (2,839) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  15,487,766  13,822,050  254,414  244,793 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  1,144,680  1,040,793  90,083  83,238 
ค่าเส่ือมราคา 12, 13, 15 633,739  490,336  27,003  29,404 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 10,962  10,393  3,032  2,429 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า   115,439  111,117  5,162  6,271 

 
24 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   119,293  81,578  -  3,145 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   1,491  1,315  -  160 
         

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     13,300  14,838  2,626  (747) 
รวมภำษีเงินได้  134,084  97,731  2,626  2,558 
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 งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 
 
ภาษีเงินได้ 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส ารองการป้องกนั 
   ความเส่ียงกระแสเงินสด (11,949)  2,390  (9,559)  -  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินท่ี 
   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
   อ่ืน 7,306  (1,461)  5,845  (2,145)  429  (1,716) 
รวม (4,643)  929  (3,714)  (2,145)  429  (1,716) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2565  2564 
 

ภาษีเงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น           
สินทรัพยท์างการเงินท่ี 
   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
   อ่ืน 7,306  (1,461)  5,845  (2,145)  429  (1,716) 
รวม 7,306  (1,461)  5,845  (2,145)  429  (1,716) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 
 อัตราภาษ ี   อัตราภาษ ี  
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   885,084    747,823 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  177,017  20  149,565 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (39,627)    (30,958) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,006    1,266 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม        (17,709)    (17,984) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (154)    (7,920) 
ผลขาดทุนในปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   11,060    2,447 

ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   1,491    1,315 
รวม 15  134,084  13  97,731 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   455,967    215,035 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  91,193  20  43,007 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (94,628)    (36,904) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   297    813 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (1,033)    (4,518) 
ผลขาดทุนในปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
6,797 

    
       - 

ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   -    160 
รวม 1  2,626  1  2,558 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
รวม 43,606  57,292  (19,621)  (20,936)  8,086  12,559  (4,651)  (5,037) 
การหกักลบรายการของภาษี  (19,621)  (20,936)  19,621  20,936  (4,651)  (5,037)  4,651  5,037 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  23,985  36,356  -  -  3,435  7,522  -  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น      บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 1 มกรำคม  
2564 

 ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 31 ธันวำคม 
2564 

  1 มกรำคม  
2565 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 31 ธันวำคม 
2565 

 (พันบาท)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หน้ีสงสัยจะสูญ) 75   (3)  -  72  72  -  -  72 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 5,952  17,108   -  23,060  23,060  (12,183)  -  10,877 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 8,660  -  -  8,660  8,660  (3,200)  -  5,460 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 423  -  -  423  423  (423)  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ผลต่างอายกุารให้ 
   ประโยชน์และการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น) - 

 
1,468  -  1,468  1,468  1,274  -  2,742 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้  -   1,817   -  1,817  1,817  (400)  -  1,417 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (การลดลงของมูลค่ายตุิธรรม) 1,102  -  429  1,531  1,531  -  (1,461)  70 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 10,087   984   -  11,071  11,071  729  -  11,800 
รายไดร้อตดับญัชี 9,626  (436)  -  9,190  9,190  (412)  -  8,778 
อนุพนัธ์ -  -  -  -  -  -  2,390  2,390 
ยอดขาดทุนยกไป 37,385   (37,385)  -  -  -  -  -  - 
รวม 73,310  (16,447)  429  57,292  57,292  (14,615)  929  43,606 

                

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ผลต่างอายกุารให้ 
   ประโยชน์และการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น) (21,218)  282  -  (20,936)  (20,936)  1,315  -  (19,621) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้  (1,327)  1,327  -  -  -  -  -  - 
รวม (22,545)  1,609  -  (20,936)  (20,936)  1,315  -  (19,621) 

สุทธิ 50,765  (14,838)  429  36,356  36,356  (13,300)  929  23,985 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น      บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
  1 มกรำคม  

2564 

 ก าไร 
หรือขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวำคม 
2564 

  1 มกรำคม 
2565 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 31 ธันวำคม 
2565 

 (พันบาท)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 55  74  -  129  129  (21)  -  108 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 3,200  -  -  3,200  3,200  (3,200)  -  - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 5,460  -  -  5,460  5,460  -  -  5,460 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (การลดลงของมูลค่า 
   ยติุธรรม) 1,102 

 

-  

 
 

429  1,531 

 

1,531 

 

-  (1,461)  70 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  348  -  348  348  16  -  364 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,700  191  -  1,891  1,891  193  -  2,084 
รวม 11,517  613  429  12,559  12,559  (3,012)  (1,461)  8,086 

                

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ผลต่างอายกุารให้ 
   ประโยชน์) (4,978) 

 
(59)  

 
-  (5,037) 

 
(5,037) 

 
386  -  (4,651) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (193)  193  -  -  -  -  -  - 
รวม (5,171)  134  -  (5,037)  (5,037)  386  -  (4,651) 

                
สุทธ ิ 6,346  747  429  7,522  7,522  (2,626)  (1,461)  3,435 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  28,866  26,731  6,797  - 
รวม 28,866  26,731  6,797  - 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2566 - 2570 กลุ่มบริษทัมิไดร้ับรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีดงักล่าว  

 
25 ก ำไรต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ        
ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของ
บริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 727,235 

 
636,352 

                     
453,342  

 
212,476 

        

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว        
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 362,220  287,777  362,220   287,777 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย (18 สิงหาคม) -  27,738  -  27,738 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
 (ขั้นพื้นฐำน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 362,220 

 
315,515 

 
362,220 

 
315,515 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 2.01  2.02  1.25  0.67 

 
  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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26 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

  เงินปันผล  เงินปันผล วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย จ่าย  จ่ายต่อหุ้น เงินปันผล 

  (พันบาท)  (บาท)  

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
2565 

    

เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย
จากก าไร 6 เดือนแรกของปี 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 235,407  0.65 2 กนัยายน 2565 

      

เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2564 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 

2565 162,975  0.45 27 เมษายน 2565 

      
2564      
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่าย
จากก าไร 6 เดือนแรกของปี 2564 

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

      
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจาก
ก าไร 6 เดือนหลงัของปี 2563 

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

      
 

 
27 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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  งบกำรเงินรวม  
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม    

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
   (พันบาท) 
2565    
สินทรัพย์ทางการเงิน                

    สินทรัพยท์างการเงินอื่น                
    ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   -  53,648  53,648  -  -  53,648  53,648 
    รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน   -  53,648  53,648         

                

หนี้สินทางการเงิน                
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                
    สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   (2,355)  -  (2,355)  -  (2,355)  -  (2,355) 
    สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย                
       ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง   -  (11,949)  (11,949)  -  (11,949)  -  (11,949) 
    รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน   (2,355)  (11,949)  (14,304)         



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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  งบกำรเงินรวม  
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม    

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
   (พันบาท) 
2564    
 สินทรัพย์ทางการเงิน                

   สินทรัพยท์างการเงินอื่น                
    ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   -  31,342  31,342  -  -  31,342  31,342 
    รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน   -  31,342  31,342         

                

หนี้สินทางการเงิน                
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                
    สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   (559)  -  (559)  -  (559)  -  (559) 
    รวมหนีสิ้นทำงกำรเงินอ่ืน   (559)  -  (559)         

 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   

 เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทนุ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
2565   
สินทรัพย์ทางการเงิน              

    สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
    ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   53,648  53,648  -  -  53,648  53,648 
    รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน   53,648  53,648         

 

2564   
สินทรัพย์ทางการเงิน              

   สินทรัพยท์างการเงินอื่น              
    ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด   31,342  31,342  -  -  31,342  31,342 
    รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน   31,342  31,342         

 



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

89 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณ
โดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีใน
สกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 Swap model มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชเ้ส้น
อตัราผลตอบแทนท่ีสังเกตได ้

ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
ความตอ้งการของตลาด 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน ท่ีถูกปรับปรุง 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตาม
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อก าหนด
ระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ นโยบายและระบบการ
บริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมี
ประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนกังานทั้งหมดเขา้ใจ
ถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบาย
การบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ี
กลุ่มบริษทัเผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษ
และจะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต  
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ 
 

(ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม 
ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียง
ของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุก
ตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่
แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทั จะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนงบการเงิน 
ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับบางกรณี  วงเงินยอดขายจะ
ก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายปี ยอดขายท่ีเกินกว่าวงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัจ ากัดความเส่ียงด้านเครดิตของลูกหน้ีการคา้ด้วยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 
5 เดือนและมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนั      
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดย
พิจารณาจากอายุหน้ีคงค้างนับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีรูปแบบของความเส่ียง            
ดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนัและสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผา่นมาสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 
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(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพยอ์นุพนัธ์ 
มีจ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคาร ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 

(ข.1.3) การค ้าประกนั  
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้การค ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
กลุ่มบริษทัออกหนังสือค ้าประกันวงเงินสินเช่ือกับธนาคารส าหรับบริษัทย่อย 6 แห่ง (2564: 4 แห่ง) 
(ดูหมายเหตุข้อ 18) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาค ้าประกนัการช าระหน้ีของบริษทั ฟอร์ท เวนด้ิง จ ากดั 
ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 3.8 รวมมูลค่าจ านวน 25.6 ลา้นบาท 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 

กลุ่มบริษทัก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
แสดงจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสัญญา 
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 งบกำรเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2565  
หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เงินกูยื้มระยะส้ันจาก 
   สถาบนัการเงิน 1,338,172  1,344,235  - 

 
-  1,344,235 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,139,801  4,139,801  -  -  4,139,801 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 249,898  249,898  -  -  249,898 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว 
   จากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 567,386  643,831  -  -  643,831 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั  
   การเงิน 1,665,036  -  1,838,651  -  1,838,651 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 36,994  46,654  -  -  46,654 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 191,093  -  144,745  72,882  217,627 
 8,188,380  6,424,419  1,983,396  72,882  8,480,697 
          
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพนัธ์          
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน          
สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
    ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
2,355 

  
2,355 

  
- 

  
- 

  
- 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย          
   ท่ีใชใ้นการป้องกนัความ 
   เส่ียง 

 
11,949 

  
2,474 

  
9,475 

  
- 

  
11,949 

 14,304  4,829  9,475  -  14,304 
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 งบกำรเงินรวม 
 กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2564  
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่
อนุพนัธ์  

         

เงินกูยื้มระยะส้ันจาก 
   สถาบนัการเงิน 1,535,054  1,542,246  - 

 
-  1,542,246 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,504,391  5,504,391  -  -  5,504,391 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 189,642  189,642  -  -  189,642 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์
   ไม่หมุนเวียน 

 
127,850 

  
- 

  
127,850 

  
- 

  
127,850 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว 
   จากสถาบนัการเงินท่ีถึง 
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 278,641  313,860  -  -  313,860 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั  
   การเงิน 976,457  -  946,321  97,082  1,043,403 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,522  37,943  -  -  37,943 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 230,131  -  150,699  116,907  267,606 
 8,869,688  7,588,082  1,224,870  213,989  9,026,941 

          
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพนัธ์          
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน          
สัญญาซ้ือขายเงินตรา 
    ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
559 

  
- 

  
- 

  
559 

  
559 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2565  
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ 
   อนุพนัธ์  

         

เงินกูยื้มระยะส้ันจาก 
   สถาบนัการเงิน 1,020,000  1,024,851  - 

 
-  1,024,851 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 79,795  79,795  -  -  79,795 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 2,394  2,394  -  -  2,394 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้ง 160,000  160,000  -  -  160,000 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี  
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,819 

 
6,360 

 
- 

 
- 

 
6,360 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 33,631  -  25,440  12,720  38,160 
 1,300,639  1,273,400  25,440  12,720  1,311,560 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2564  
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ 
   อนุพนัธ์  

         

เงินกูยื้มระยะส้ันจาก 
   สถาบนัการเงิน 720,000  723,360  - 

 
-  723,360 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 89,780  89,780  -  -  89,780 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 3,345  3,345  -  -  3,345 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้ง 100,000  100,000  -  -  100,000 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี  
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,793 

 
6,600 

 
- 

 
- 

 
6,600 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 39,901  -  26,400  19,800  46,200 
 957,819  923,085  26,400  19,800  969,285 
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(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อป้องกันความเส่ียงในสินทรัพย์ทาง
การเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนดช าระน้อยกว่าหน่ึงปี สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ
ท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในภายหลงั 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 535,478  803,730 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,626,917  1,763,322 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,156,828)  (4,426,406) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ (141,384)  (136,741) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียงสุทธ ิ (135,817)  (1,996,095) 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 141,881  375,190 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ (70,340)  (397,379) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ  (64,276)  (2,018,284) 

 
วิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินบาทท่ีมีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน 
ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่า
ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี 
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 อตัราการ งบกำรเงินรวม  
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

2565     
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  10 (247)  247 
เงินยโูร 10 2  (2) 
เงินสวีดิชโครน่า 10 (9)  9 
เงินหยวนจีน 10 (62)  62 
  (316)  316 

 

2564     
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  10 (5,810)  5,810 
เงินยโูร 10 (7)  7 
เงินสวีดิชโครน่า 10 (1)  1 
  (5,818)  5,818 

 
(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุข้อ 18) ส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบ้ียผนัแปรท าให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าว 
โดยใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อจดัการความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืบางรายการ 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร    
หน้ีสินทางการเงิน 1,555,865  1,239,440 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง    
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (381,820)  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 1,174,045  1,239,440 
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สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้  
 

ในระหวา่งปี 2565 กลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 395 ลา้นบาท 
เพื่อแลกอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีร้อยละ THOR บวก 1.37 กับอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีร้อยละ 4.8 ต่อปี โดยมีการ
แลกเปล่ียนกนัทุก ๆ เดือนเร่ิมจากวนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2570  
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร 
 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยตั้งอยู่บน
ขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี 

  
งบกำรเงินรวม 

 
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

อตัราดอกเบ้ีย
เพิ่มขึ้น 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 (พันบาท) 

2565    
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (11,740)  11,740 
    

2564    
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (12,394)  12,394 

 
 

28 กำรบริหำรจัดกำรเงินทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อยา่งสม ่าเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

  



บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 
 

98 

29 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 4,807  122,670           86  - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 45,454  31,615  1,614  281 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,420  -  -  - 
รวม 53,681  154,285  1,700  281 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 10,802  8,310  4,015  4,800 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับการจ่ายเงินให้กบัเจา้หน้ี 
   ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 385,215  1,249,281  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัการเช่าท่ีดินการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 27,334  22,021  5,748  5,748 
รวม 423,351  1,279,612  9,763  10,548 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีค าสั่งซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแล้วรวมจ านวน 904.20   
ลา้นบาท และ 15.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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30 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก) เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2566 บริษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวชัน่ จ ากดั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอส เอ็น ซี เซเรนิต้ี 
จ ากดั  
 

(ข) เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2566 บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการออกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูค้  ้าประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบริษทั มูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,000 ลา้นบาท โดยเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั อายตุราสาร 5 ปี วนัท่ีออกตราสาร 27 มกราคม 2566 วนัท่ีครบก าหนดตราสาร 27 มกราคม 2571 
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 3.10 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบ้ียในวนัท่ี 27 กรกฎาคม และ 27 มกราคม ของทุกปี 
 

(ค) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2566 คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมติัรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
ค.1 จดัตั้งบริษทัใหม่ 

คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัใหม่ในนาม บริษทั 99 อินโนเวชัน่ โคออพเปอเรชัน่ จ ากดั มี
ทุนจดทะเบียนจ านวน 10,000 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไว ้100 บาทต่อหุ้น บริษทัไดล้งทุนดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
จดัตั้งเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2566 

ค.2 การลงทุนในหุน้สามญั 
คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมติัใหซ้ื้อหุ้นบริษทั เฮอร์มีส โคออพเปอเรชัน่ จ ากดั จ านวน 9,997 หุน้ เป็นจ านวนเงิน 
999,700 บาทบริษทัไดล้งทุนในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจดัตั้งเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

(ง) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2566 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2566 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั
ให้ บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั อินฟินิต้ี พารท์ จ ากดั 
จาก บริษทั  เอส เอ็น ซี เซเรนิต้ี จ ากัด (ช่ือเดิม บริษทั เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จ ากัด) ท าให้ บริษทั 
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงในบริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จ ากัด ร้อยละ 99.99 และต่อมา
ในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2566 บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินการซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ของ บริษทั อินฟินิต้ี พารท์ จ ากัด จนเสร็จสมบูรณ์ 

 
(จ) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิให้

จ่ายเงินปันผลจากก าไร 12 เดือนของปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 144.89 ลา้นบาท โดย
ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 27 เมษายน 2566 
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