บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือน และหก
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ซึ่งผู้บริหารของกิจการ
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34เรื่อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 1 สิงหาคม 2560

1

บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวีย น
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวีย น
เงินมัดจําเพื่อซื้ อและก่อสร้างอาคาร
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ ทธิ การเช่า - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวีย น
รวมสิ นทรัพ ย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5
6
4, 7
8

9
10
11
12

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
แต่สอบทานแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุ ายน 2560 31 ธันวาคม 2559

20,855,364.45
6,391,101.71
39,611,409.31
231,020,358.86
297,878,234.33

42,774,035.63
82,938,891.91
39,081,464.27
204,783,230.66
369,577,622.47

19,165,753.94
6,391,101.71
40,009,846.00
231,020,358.86
296,587,060.51

41,928,044.61
82,938,891.91
39,328,122.74
204,783,230.66
368,978,289.92

9,064,915.32
416,024,865.50
2,402,485.01
2,279,489.79
1,165,321.00
430,937,076.62
728,815,310.95

4,000,000.00
9,482,036.38
324,828,435.15
2,351,313.24
2,070,417.57
756,321.00
343,488,523.34
713,066,145.81

60,000,000.00
9,064,915.32
355,730,098.22
2,402,485.01
2,279,489.79
1,154,321.00
430,631,309.34
727,218,369.85

4,000,000.00
60,000,000.00
9,482,036.38
264,406,854.19
2,351,313.24
2,070,417.57
745,321.00
343,055,942.38
712,034,232.30

2

บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวีย น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
14
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวีย น
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวีย น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
15
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวีย น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
แต่สอบทานแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถนุ ายน 2560 31 ธันวาคม 2559

134,739,018.11
4,276,176.91
139,015,195.02

134,773,785.36
5,100,000.29
139,873,785.65

134,663,063.27
4,198,488.81
138,861,552.08

134,742,598.64
5,011,725.18
139,754,323.82

3,002,175.94
3,002,175.94
142,017,370.96

2,860,058.92
2,860,058.92
142,733,844.57

3,002,175.94
3,002,175.94
141,863,728.02

2,860,058.92
2,860,058.92
142,614,382.74

200,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00
297,640,733.80

200,000,000.00
297,640,733.80

200,000,000.00
297,640,733.80

200,000,000.00
297,640,733.80

14,372,574.72
74,714,043.75
70,587.72
586,797,939.99
586,797,939.99
728,815,310.95

12,965,451.76
59,447,861.07
278,254.61
570,332,301.24
570,332,301.24
713,066,145.81

14,372,574.72
73,270,745.59
70,587.72
585,354,641.83
585,354,641.83
727,218,369.85

12,965,451.76
58,535,409.39
278,254.61
569,419,849.56
569,419,849.56
712,034,232.30

3

บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ
4
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

6

12

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุ ทธิจากภาษี

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและชําระแล้ว (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
389,747,966.07
(338,207,306.69)
51,540,659.38
2,184,611.96
53,725,271.34

363,188,669.27
(315,994,295.07)
47,194,374.20
1,851,462.03
49,045,836.23

389,747,966.07
(338,207,306.69)
51,540,659.38
2,182,014.40
53,722,673.78

363,188,669.27
(315,994,295.07)
47,194,374.20
1,852,628.85
49,047,003.05

(21,457,758.24)
(15,816,013.14)
(37,273,771.38)
16,451,499.96
16,451,499.96
(2,328,230.43)
14,123,269.53

(17,170,932.07)
(14,388,690.21)
(31,559,622.28)
17,486,213.95
17,486,213.95
(3,538,832.63)
13,947,381.32

(21,881,182.83)
(15,721,302.40)
(37,602,485.23)
16,120,188.55
16,120,188.55
(2,261,968.13)
13,858,220.42

(17,522,698.45)
(14,285,410.68)
(31,808,109.13)
17,238,893.92
17,238,893.92
(3,489,372.63)
13,749,521.29

(238,441.13)
13,884,828.40

(43,066.14)
13,904,315.18

(238,441.13)
13,619,779.29

(43,066.14)
13,706,455.15

14,123,269.53
14,123,269.53

13,947,381.32
13,947,381.32

13,858,220.42
13,858,220.42

13,749,521.29
13,749,521.29

13,884,828.40
13,884,828.40

13,904,315.18
13,904,315.18

13,619,779.29
13,619,779.29

13,706,455.15
13,706,455.15

0.02

0.02

0.02

0.02

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

4

บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ
4, 17
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

6

12

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุ ทธิจากภาษี

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและชําระแล้ว (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
767,182,711.28
(665,487,720.26)
101,694,991.02
4,504,387.93
106,199,378.95

712,044,215.15
(622,911,198.02)
89,133,017.13
4,084,689.65
93,217,706.78

767,182,711.28
(665,487,720.26)
101,694,991.02
4,501,794.15
106,196,785.17

712,040,993.15
(622,911,198.02)
89,129,795.13
4,092,743.47
93,222,538.60

(41,031,108.48)
(31,206,547.15)
(72,237,655.63)
33,961,723.32
33,961,723.32
(5,288,417.68)
28,673,305.64

(33,041,161.93)
(28,981,822.14)
(62,022,984.07)
31,194,722.71
(220.96)
31,194,501.75
(6,283,755.99)
24,910,745.76

(41,879,648.01)
(31,018,971.94)
(72,898,619.95)
33,298,165.22
33,298,165.22
(5,155,706.06)
28,142,459.16

(33,741,050.94)
(28,787,543.61)
(62,528,594.55)
30,693,944.05
(220.96)
30,693,723.09
(6,183,600.26)
24,510,122.83

(207,666.89)
28,465,638.75

63,999.52
24,974,745.28

(207,666.89)
27,934,792.27

63,999.52
24,574,122.35

28,673,305.64
28,673,305.64

24,910,745.76
24,910,745.76

28,142,459.16
28,142,459.16

24,510,122.83
24,510,122.83

28,465,638.75
28,465,638.75

24,974,745.28
24,974,745.28

27,934,792.27
27,934,792.27

24,574,122.35
24,574,122.35

0.04

0.03

0.04

0.03

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000
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บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทุนเรื อนหุน้
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
200,000,000.00
สํารองตามกฎหมาย
16
จ่ายเงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
200,000,000.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สํารองตามกฎหมาย
จ่ายปั นผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

200,000,000.00
200,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
297,640,733.80
297,640,733.80
297,640,733.80
297,640,733.80

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
องค์ประกอบอื่นของ
กําไรสะสม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จัดสรรแล้ว
กําไร(ขาดทุน)จากการ
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
12,965,451.76
59,447,861.07
278,254.61
1,407,122.96
(1,407,122.96)
(12,000,000.00)
28,673,305.64
(207,666.89)
14,372,574.72
74,714,043.75
70,587.72
10,225,848.89
1,225,506.14
11,451,355.03

42,526,628.39
(1,225,506.14)
(24,000,000.00)
24,910,745.76
42,211,868.01

221,585.23
63,999.52
285,584.75

รวมส่ วนของผูถ้ ือ ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
หุน้ บริ ษทั ใหญ่
570,332,301.24
(12,000,000.00)
28,465,638.75
586,797,939.99
550,614,796.31
(24,000,000.00)
24,974,745.28
551,589,541.59

-

รวม
570,332,301.24
(12,000,000.00)
28,465,638.75
586,797,939.99
550,614,796.31
(24,000,000.00)
24,974,745.28
551,589,541.59
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บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
200,000,000.00
200,000,000.00

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
297,640,733.80
297,640,733.80

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
12,965,451.76
1,407,122.96
14,372,574.72

ยังไม่ได้จดั สรร
58,535,409.39
(1,407,122.96)
(12,000,000.00)
28,142,459.16
73,270,745.59

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
278,254.61
(207,666.89)
70,587.72

200,000,000.00
200,000,000.00

297,640,733.80
297,640,733.80

10,225,848.89
1,225,506.14
11,451,355.03

42,482,954.84
(1,225,506.14)
(24,000,000.00)
24,510,122.83
41,767,571.53

221,585.23
63,999.52
285,584.75

กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
สํารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

16

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สํารองตามกฎหมาย
จ่ายปั นผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รวม
569,419,849.56
(12,000,000.00)
27,934,792.27
585,354,641.83
550,571,122.76
(24,000,000.00)
24,574,122.35
551,145,245.11
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บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสด
รับ(จ่าย)สุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
สํารองเผื่อสิ นค้าสู ญหาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

33,961,723.32

31,194,501.75

33,298,165.22

30,693,723.09

11,780,995.17
781,212.44
(711,793.42)
46,821.92
142,117.02
-

8,815,988.54
103,942.13
(968,112.00)
(42,055.08)
161,657.46
220.96

11,654,181.49
781,212.44
(711,793.42)
46,821.92
142,117.02
-

8,688,474.24
103,942.13
(968,112.00)
(42,055.08)
161,657.46
220.96

46,001,076.45

39,266,143.76

45,210,704.67

38,637,850.80

(529,945.04)
(27,018,340.64)

(5,188,886.53)
(4,658,453.53)

(681,723.26)
(27,018,340.64)

(5,338,845.58)
(4,658,453.53)

2,384,619.06
20,837,409.83
(6,269,396.55)
14,568,013.28

(8,918,157.40)
20,500,646.30
(220.96)
(2,838,624.08)
17,661,801.26

2,339,850.94
19,850,491.71
(6,126,097.92)
13,724,393.79

(8,901,819.36)
19,738,732.33
(220.96)
(2,790,967.67)
16,947,543.70
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บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับชําระจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระเงินมัดจําเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ ทธิ การเช่า
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ลดลง
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลเพิม่ เติมสํ าหรับงบกระแสเงินสด
เจ้าหนี้ ซ้ื อสิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
สิ นทรัพย์เพิม่ ขึ้นจากการโอนเงินมัดจําเพื่อซื้ อและก่อสร้างอาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

91,500,000.00
(14,500,000.00)

445,003,599.64
(386,404,099.64)

91,500,000.00
(14,500,000.00)

445,003,599.64
(386,404,099.64)

25,904.65
(100,830,409.11)
(273,180.00)
(409,000.00)
(24,486,684.46)

(12,500,000.00)
(2,200,000.00)
42,056.08
(32,854,665.73)
(429,866.36)
(87,500.00)
10,569,523.99

25,904.65
(100,830,409.11)
(273,180.00)
(409,000.00)
(24,486,684.46)

500,000.00
(500,000.00)
(12,500,000.00)
(2,200,000.00)
42,056.08
(32,354,665.73)
(429,866.36)
(87,500.00)
11,069,523.99

(12,000,000.00)
(12,000,000.00)
(21,918,671.18)
42,774,035.63
20,855,364.45

(1,047,243.20)
(24,000,000.00)
(25,047,243.20)
3,184,082.05
15,612,277.82
18,796,359.87

(12,000,000.00)
(12,000,000.00)
(22,762,290.67)
41,928,044.61
19,165,753.94

(1,047,243.20)
(24,000,000.00)
(25,047,243.20)
2,969,824.49
15,492,304.87
18,462,129.36

(2,419,386.31)
4,000,000.00

2,270,009.25
-

(2,419,386.31)
4,000,000.00

2,270,009.25
-
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บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว)
1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วน
จํากัด ธนพิริยะ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 21
ธั น วาคม 2555 และได้ แ ปรสภาพบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท มหาชน เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2558 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ
ขายปลีก-ส่ง สินค้าหลายชนิด บริษัทฯ ตั้งอยู่ตามที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 661 หมู่ที่ 24 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย และมีสํานักงานสาขาทั้งหมด 17 สาขา และ 3 ศูนย์กระจายสินค้า

2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิน ระหว่างกาลนี้ จัดทํ าขึ้น ตามมาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บ ที่ 34 (ปรับ ปรุง 2559) เรื่อ ง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษัทฯได้นําเสนอใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจําปีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง การ
นํ าเสนองบการเงิน ส่ วนหมายเหตุ ป ระกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็น แบบย่อ บริษัท ได้เปิ ดเผยหมายเหตุ
ประกอบข้ อ มู ล ทางการเงิ น เพิ่ ม เติ ม ตามข้ อ กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ได้จัดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็น
อย่างอื่น ซึ่งการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ
ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยเน้น การให้ข ้อ มูล ที ่เป็น ปัจ จุบ ัน เกี่ย วกับ กิจ กรรม เหตุก ารณ์แ ละสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อ ไม่ให้ข ้อ มูล ที่
นําเสนอซ้ําซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในการจัด ทํ างบการเงิน ระหว่า งกาลให้เป็น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บ ริห ารต้อ งใช้ก าร
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บ ริห ารมีความเชื่อ มั่น อย่างสมเหตุสมผลภายใต้ส ภาวการณ์แวดล้อ มนั้น ซึ่งไม่อาจอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่
เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณ
ไว้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญ ชีจะบันทึกในงวดบัญ ชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม
งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบด้วยงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า
“กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างงวดปัจจุบัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จํานวนหลายฉบับที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในการจัดทํางบ
การเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

4.

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ
ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ มีดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ธนภูมิ พร็อพเพอร์ตี้ 2013จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นและมีกรรมการที่มี
อํานาจลงนามร่วมกัน

ถือหุ้นอัตราร้อยละ
99.99
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บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางอ้อมในหุ้นสามัญและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมูล
ฐานที่ตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯ และบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ บริษัทฯ มีรายการสําหรับงวดสาม
เดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สําหรับระยะเวลาสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
บริษัทย่อย
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยรับ
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ค่าเช่าและค่าบริการ
660,900.00
รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สําหรับระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
บริษัทย่อย
ค่าเช่าและค่าบริการ
ค่าสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยรับ
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ค่าเช่าและค่าบริการ
1,321,800.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

644,400.00

1,288,800.00

474,975.00
50,027.24
-

401,475.00
62,667.76
2,054.79

660,900.00

644,400.00

949,950.00
107,950.91
-

802,950.00
114,709.80
8,938.35

1,321,800.00

1,288,800.00

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคัญสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย:

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง
รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,285,510.00
5,627,452.50
125,706.98
118,242.54
5,411,216.98
5,745,695.04
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

-

-

3,045.16
400,000.00

25,583.44
250,000.00

บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2560 และ 2559 ดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด

2559

-

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

500,000.00
(500,000.00)
-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่ได้จัดทําสัญญากู้ยืมเงิน ไม่มีหลักประกัน โดยคิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เช็คที่ถึงกําหนดรับชําระ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3,323,167.25
7,593,087.35
9,256,023.85
683,086.00
20,855,364.45

3,861,143.75
22,922,382.01
15,329,054.78
661,455.09
42,774,035.63

3,322,548.25
7,590,307.35
7,569,812.34
683,086.00
19,165,753.94

3,861,143.75
22,920,902.01
14,484,543.76
661,455.09
41,928,044.61
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6.

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
กองทุนเปิดตราสารหนี้ - ราคาทุน
บวก กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
แปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

6,302,867.06

6,302,867.06

82,591,073.64

82,591,073.64

6,302,867.06

88,234.65
6,391,101.71

82,591,073.64

347,818.27
82,938,891.91

ตารางข้างต้นวิเคราะห์ การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของ
ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของบริษัท มีดังนี้
• ระดั บ 1: เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ ต้ องปรั บปรุง) ในตลาดที่ มี สภาพคล่ อง (ตลาดหลั กทรั พย์ ) สํ าหรั บ
สินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
• ระดับ 2: เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ระดับ 3: เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ระหว่างงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนชั่วคราวโดยมีกําไร
ก่อนภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหก
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 เป็นจํานวนเงิน 0.71 ล้านบาท และ 0.97 ล้านบาทตามลําดับ
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7.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินยืมพนักงาน
เงินมัดจําค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
วัสดุสิ้นเปลืองตัดจ่าย
ลูกหนี้กรรมสรรพากร
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

22,676,724.53

25,496,239.82

22,676,724.53

25,496,239.82

555,954.00
6,174,793.45
743,748.66
63,157.83
359,508.69
6,314,219.96
2,723,302.19
16,934,684.78
39,611,409.31

624,054.00
4,951,680.38
581,282.91
172,631.54
610,717.17
4,697,432.49
1,947,425.96
13,585,224.45
39,081,464.27

555,954.00
6,174,793.45
743,748.66
463,157.83
359,508.69
6,313,296.42
2,722,662.42
17,333,121.47
40,009,846.00

624,054.00
4,951,680.38
581,282.91
422,631.54
610,717.17
4,694,090.96
1,947,425.96
13,831,882.92
39,328,122.74

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

18,786,120.81

22,150,579.49

2,626,425.20
1,264,178.52
22,676,724.53

2,848,930.09
461,420.24
35,310.00
25,496,239.82
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8.

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
สินค้าสําเร็จรูป
หัก สํารองเผื่อสินค้าสูญหาย

238,042,845.91
(7,022,487.05)
231,020,358.86

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
9.

211,024,505.27
(6,241,274.61)
204,783,230.66

สิทธิการเช่า - สุทธิ
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายระหว่างงวด

9,482,036.38
(417,121.06)
9,064,915.32

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
10.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด (ราคาทุน)
จําหน่ายในระหว่างงวด (ราคาตามบัญชี)
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

324,828,435.15
102,411,022.80
(72,726.57)
(11,141,865.88)
416,024,865.50

264,406,854.19
102,411,022.80
(72,726.57)
(11,015,052.20)
355,730,098.22

ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีจํานวน 11.14 ล้านบาท และ 8.18
ล้ า นบาท ตามลํ าดั บ ได้ บั น ทึ ก ไว้ ในงบกํ าไรขาดทุ น รวม และจํ านวน 11.02 ล้ า นบาท และ 8.05 ล้ า นบาท
ตามลําดับ ได้บันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้ง
จํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จํานวน 24.00 ล้านบาท และจํานวน 24.15 ล้านบาท ตามลําดับ
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทฯ บางส่วนใช้เป็นหลักประกันหนังสือค้ําประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
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11.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด (ราคาทุน)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

2,351,313.24
273,180.00
(222,008.23)
2,402,485.01

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของบริษัทฯ มีจํานวนเงิน 0.22 ล้าน
บาท ได้บันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ
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12.

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองเผื่อสินค้าสูญหาย
ค่าเช่าจ่าย
ประมาณการหนี้สิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
จากเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

กําไรขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560

1,248,254.92
386,831.15
78,202.94
572,011.78
2,285,300.79

156,242.50
43,467.68
(43,744.13)
28,423.42
184,389.47

-

1,404,497.42
430,298.83
34,458.81
600,435.20
2,469,690.26

145,319.56

27,233.98

-

172,553.54

69,563.66
214,883.22
2,070,417.57

27,233.98
157,155.49

(51,916.73)
(51,916.73)
51,916.73

17,646.93
190,200.47
2,279,489.79

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดังนี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

5,445,573.17
(157,155.49)
5,288,417.68

2559
6,292,404.94
(8,648.95)
6,283,755.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,312,861.55
(157,155.49)
5,155,706.06

6,192,249.21
(8,648.95)
6,183,600.26

กลุ่มบริษัทฯ ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2560 และ 2559
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13.

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินกู้ยืมระยะยาว ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)

100
70

105
75

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 และ 31 ธั น วาคม 2559 วงเงิน เบิ ก เกิ น บั ญ ชี เงิ น กู้ ยืม จากสถาบั น การเงิน มี อั ต รา
ดอกเบี้ย MLR ลบด้วยอัตราที่กําหนดในสัญญาถึง MOR บวกด้วยอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญา วงเงินกู้ยืมดังกล่าว
ค้ําประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ บางท่าน และการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งของกลุ่ม
บริษัทและของกรรมการ
14.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
โบนัสค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ค่าเช่าค้างจ่าย
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
เงินค้ําประกันพนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

117,749,937.15

112,980,868.04

117,749,937.15

112,980,868.04

1,926,745.01
299,906.88
1,760,837.16
1,029,743.61
1,527,500.00
2,727,584.78
5,803,953.51
1,912,810.01
16,989,080.96
134,739,018.11

4,143,500.00
1,030,515.96
1,504,674.40
3,449,129.92
1,455,450.00
2,615,564.70
4,012,745.32
3,581,337.02
21,792,917.32
134,773,785.36

1,926,745.01
299,406.88
1,760,837.16
1,029,743.61
1,527,500.00
2,655,629.94
5,803,953.51
1,909,310.01
16,913,126.12
134,663,063.27

4,143,500.00
1,030,245.80
1,754,674.40
3,449,129.92
1,455,450.00
2,586,148.14
4,012,745.32
3,329,837.02
21,761,730.60
134,742,598.64
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15.

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
การเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ าปั จจุ บั น ของภาระผู กพั น ผลประโยชน์ พ นั กงานสํ าหรับ งวดหกเดื อ น สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
มิถุนายน มีดังนี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นงวด
ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายงวด

2,860,058.92

2,536,744.00

88,585.02
53,532.00
3,002,175.94

106,656.12
55,001.34
2,698,401.46

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

88,585.02
53,532.00
142,117.02

106,656.12
55,001.34
161,657.46

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ได้แสดงใน
งบกําไรขาดทุน ดังนี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

3,636.00
138,481.02
142,117.02

3,421.98
158,235.48
161,657.46
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16.

เงินปันผล
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผล
การดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนหุ้นสามัญ 800 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
รวมเป็นจํานวน 24 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ในการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนกันยายน 2559 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท
รวมเป็นจํานวน 12 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2560

17.

ส่วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริษัทดําเนินงานในส่วนธุรกิจเดียว ซึ่งเป็นการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งขายปลีกและขายส่ง รวมทั้ง
ดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว ดังนั้นรายได้ กําไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ที่กล่าวไว้

18.

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้:
18.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่าอาคารพร้อมค่าบริการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน และบุคคลอื่นหลายสัญญา โดยมีอายุของสัญญาระหว่าง 1 - 20 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการที่ต้องจ่าย
ในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3.41
4.70
8.76
9.86
20.44
20.44
32.61
35.00

18.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายชําระค่าก่อสร้างและซื้ออาคารพาณิชย์ตาม
สัญญา จํานวน 29.55 ล้านบาท
19.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 แก่ผู้
ถือหุ้นจํานวน 800 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นจํานวน 12 ล้านบาท โดยมีกําหนดจ่ายในวันที่ 29
สิงหาคม 2560

20.

การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
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