บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับงวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือน และเก้า
เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบ
บัญ ชี รั บอนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิ ธี การสอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจ
พบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 6 พฤศจิกายน 2560

1

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

หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอก
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

5
6
4, 7
8
9

10
11
12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
ตรวจสอบแล้ว
แต่สอบทานแล้ว ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

27,028,360.23
15,006,360.07
42,285,984.57
684,000.00
204,934,950.62
289,939,655.49

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

25,231,727.28
15,006,360.07
42,460,829.43
684,000.00
204,934,950.62
288,317,867.40

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

8,852,898.01
443,432,504.29
2,604,509.56
2,174,109.99
1,271,151.00
458,335,172.85
748,274,828.34

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
8,852,898.01
383,202,194.79
2,604,509.56
2,174,109.99
1,260,151.00
458,093,863.35
746,411,730.75

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 กันยายน 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวีย น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
15
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวีย น
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวีย น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
16
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 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559

153,847,130.85
1,713,115.52
155,560,246.37

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

153,743,668.01
1,659,847.20
155,403,515.21

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

3,073,234.45
3,073,234.45
158,633,480.82

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

3,073,234.45
3,073,234.45
158,476,749.66

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

15,104,959.00
76,892,413.31
3,241.41
589,641,347.52
589,641,347.52
748,274,828.34

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

15,104,959.00
75,186,046.88
3,241.41
587,934,981.09
587,934,981.09
746,411,730.75

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 กันยายน 2560

หมายเหตุ
4, 18
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

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)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและชําระแล้ว (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
398,765,384.97
(345,434,566.74)
53,330,818.23
2,022,252.27
55,353,070.50

364,903,353.38
(318,333,086.72)
46,570,266.66
1,881,974.66
48,452,241.32

398,765,384.97
(345,434,566.74)
53,330,818.23
1,983,116.05
55,313,934.28

364,903,353.38
(318,333,086.72)
46,570,266.66
1,881,977.22
48,452,243.88

(22,146,676.33)
(15,890,515.01)
(38,037,191.34)
17,315,879.16
17,315,879.16
(2,405,125.32)
14,910,753.84

(17,435,761.60)
(13,744,153.89)
(31,179,915.49)
17,272,325.83
17,272,325.83
(3,315,310.77)
13,957,015.06

(22,569,046.72)
(15,757,843.74)
(38,326,890.46)
16,987,043.82
16,987,043.82
(2,339,358.25)
14,647,685.57

(17,811,097.19)
(13,649,384.52)
(31,460,481.71)
16,991,762.17
16,991,762.17
(3,259,198.04)
13,732,564.13

(67,346.31)
14,843,407.53

222,791.30
14,179,806.36

(67,346.31)
14,580,339.26

222,791.30
13,955,355.43

14,910,753.84
14,910,753.84

13,957,015.06
13,957,015.06

14,647,685.57
14,647,685.57

13,732,564.13
13,732,564.13

14,843,407.53
14,843,407.53

14,179,806.36
14,179,806.36

14,580,339.26
14,580,339.26

13,955,355.43
13,955,355.43

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 าหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
4, 18
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

13

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)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกและชําระแล้ว (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
1,165,948,096.25
(1,010,922,287.00)
155,025,809.25
6,526,640.20
161,552,449.45

1,076,947,568.53
(941,244,284.74)
135,703,283.79
5,966,664.31
141,669,948.10

1,165,948,096.25
(1,010,922,287.00)
155,025,809.25
6,524,049.80
161,549,859.05

1,076,944,346.53
(941,244,284.74)
135,700,061.79
5,974,720.69
141,674,782.48

(63,177,784.81)
(47,097,062.16)
(110,274,846.97)
51,277,602.48
51,277,602.48
(7,693,543.00)
43,584,059.48

(50,476,923.53)
(42,725,976.03)
(93,202,899.56)
48,467,048.54
(220.96)
48,466,827.58
(9,599,066.76)
38,867,760.82

(64,448,694.73)
(46,815,955.28)
(111,264,650.01)
50,285,209.04
50,285,209.04
(7,495,064.31)
42,790,144.73

(51,552,148.13)
(42,436,928.13)
(93,989,076.26)
47,685,706.22
(220.96)
47,685,485.26
(9,442,798.30)
38,242,686.96

(275,013.20)
43,309,046.28

286,790.82
39,154,551.64

(275,013.20)
42,515,131.53

286,790.82
38,529,477.78

43,584,059.48
43,584,059.48

38,867,760.82
38,867,760.82

42,790,144.73
42,790,144.73

38,242,686.96
38,242,686.96

43,309,046.28
43,309,046.28

39,154,551.64
39,154,551.64

42,515,131.53
42,515,131.53

38,529,477.78
38,529,477.78

0.05

0.05

0.05

0.05

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

5

บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560

ทุนเรื อนหุน้
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
200,000,000.00
สํารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปั นผล
17
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
200,000,000.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สํารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปั นผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 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
2,139,507.24
(2,139,507.24)
(24,000,000.00)
43,584,059.48
(275,013.20)
15,104,959.00
76,892,413.31
3,241.41
10,225,848.89
1,912,134.35
12,137,983.24

42,526,628.39
(1,912,134.35)
(36,000,000.00)
38,867,760.82
43,482,254.86

221,585.23
286,790.82
508,376.05

รวมส่ วนของผูถ้ ือ ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุม
หุน้ บริ ษทั ใหญ่
570,332,301.24
(24,000,000.00)
43,309,046.28
589,641,347.52
550,614,796.31
(36,000,000.00)
39,154,551.64
553,769,347.95

-

รวม
570,332,301.24
(24,000,000.00)
43,309,046.28
589,641,347.52
550,614,796.31
(36,000,000.00)
39,154,551.64
553,769,347.95

6

บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 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
2,139,507.24
15,104,959.00

ยังไม่ได้จดั สรร
58,535,409.39
(2,139,507.24)
(24,000,000.00)
42,790,144.73
75,186,046.88

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
278,254.61
(275,013.20)
3,241.41

200,000,000.00
200,000,000.00

297,640,733.80
297,640,733.80

10,225,848.89
1,912,134.35
12,137,983.24

42,482,954.84
(1,912,134.35)
(36,000,000.00)
38,242,686.96
42,813,507.45

221,585.23
286,790.82
508,376.05

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

17

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สํารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปั นผล
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รวม
569,419,849.56
(24,000,000.00)
42,515,131.53
587,934,981.09
550,571,122.76
(36,000,000.00)
38,529,477.78
553,100,600.54

7

บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสด
รับ(จ่าย)สุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กลับรายการ)สํารองเผื่อสิ นค้าสู ญหาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการจําหน่ายสิ 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

51,277,602.48

48,466,827.58

50,285,209.04

47,685,485.26

19,071,004.46
(29,816.33)
(804,641.63)
(39,139.60)
213,175.53
-

13,627,675.35
636,695.16
(1,253,809.81)
(49,087.05)
242,486.19
220.96

18,879,733.00
(29,816.33)
(804,641.63)
(39,139.60)
213,175.53
-

13,435,703.27
636,695.16
(1,253,809.81)
(49,087.05)
242,486.19
220.96

69,688,184.91

61,671,008.38

68,504,520.01

60,697,693.98

(3,204,520.30)
(121,903.63)

(6,356,968.49)
(22,969,926.86)

(3,132,706.69)
(121,903.63)

(6,305,550.27)
(22,969,926.86)

8,959,853.80
75,321,614.78
(11,115,366.88)
64,206,247.90

(2,230,346.33)
30,113,766.70
(220.96)
(8,801,174.22)
21,312,371.52

8,887,577.68
74,137,487.37
(10,881,881.40)
63,255,605.97

(2,231,272.62)
29,190,944.23
(220.96)
(8,690,982.24)
20,499,741.03

8

บริษัท ธนพิริย ะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับชําระจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอก
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 นทรัพย์เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจําเพื่อซื้ อและก่อสร้างอาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

112,893,406.96
(44,500,000.00)

545,003,599.64
(426,104,099.64)

112,893,406.96
(44,500,000.00)

545,003,599.64
(426,104,099.64)

(684,000.00)
129,787.85
(122,696,688.11)
(579,600.00)
(514,830.00)
(55,951,923.30)

(9,128,375.34)
(2,200,000.00)
53,738.32
(66,253,146.59)
(557,786.36)
(100,000.00)
40,713,930.03

(684,000.00)
129,787.85
(122,696,688.11)
(579,600.00)
(514,830.00)
(55,951,923.30)

500,000.00
(500,000.00)
(9,128,375.34)
(2,200,000.00)
53,738.32
(65,753,146.59)
(557,786.36)
(100,000.00)
41,213,930.03

(24,000,000.00)
(24,000,000.00)
(15,745,675.40)
42,774,035.63
27,028,360.23

(1,047,243.20)
(36,000,000.00)
(37,047,243.20)
24,979,058.35
15,612,277.82
40,591,336.17

(24,000,000.00)
(24,000,000.00)
(16,696,317.33)
41,928,044.61
25,231,727.28

(1,047,243.20)
(36,000,000.00)
(37,047,243.20)
24,666,427.86
15,492,304.87
40,158,732.73

10,113,491.69
4,000,000.00

11,459,193.00
-

10,113,491.69
4,000,000.00

11,459,193.00
-

9

บริษัท ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ว)
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย เดิมชื่อ ห้างหุ ้นส่ วน
จํากัด ธนพิริยะ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 21
ธัน วาคม 2555 และได้แ ปรสภาพบริ ษ ัท เป็ นบริ ษ ัท มหาชน เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2558 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ
ขายปลีก-ส่ ง สิ นค้าหลายชนิด บริ ษทั ฯ ตั้งอยูต่ ามที่อยูจ่ ดทะเบียน เลขที่ 661 หมู่ที่ 24 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง
เชี ยงราย จังหวัดเชียงราย ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ยา้ ยที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนเป็ น เลขที่ 329
หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมื องเชี ยงราย จังหวัดเชี ยงราย และมี สํานักงานสาขาทั้งหมด 18 สาขา และ 3 ศูนย์
กระจายสิ นค้า

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี้ จัดทําขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ เสนอ
ในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยหมายเหตุ
ประกอบข้อ มู ล ทางการเงิ น เพิ่ ม เติ ม ตามข้อ กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น ซึ่ งการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ
ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยเน้น การให้ข อ้ มูล ที ่เป็ นปั จ จุบ นั เกี่ย วกับ กิจ กรรม เหตุก ารณ์แ ละสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อ ไม่ให้ข อ้ มูล ที่
นําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในการจัด ทํางบการเงิน ระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู บ้ ริ ห ารต้อ งใช้ก าร
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต
และปั จจัยต่างๆ ที่ผูบ้ ริ ห ารมีค วามเชื่อ มัน่ อย่างสมเหตุส มผลภายใต้ส ภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่

10

เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณ
ไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาลรวม
งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบด้วยงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวดปัจจุบนั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับที่
ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่า
เที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์
การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในการจัดทํางบ
การเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

4.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯ มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ธนภูมิ พร็ อพเพอร์ ต้ ี 2013 จํากัด บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ และมีกรรมการที่มี
อํานาจลงนามร่ วมกัน

ถือหุน้ อัตราร้อยละ
99.99

11

บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางอ้อมในหุ ้นสามัญและ/หรื อเป็ นกรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมูล
ฐานที่ ตกลงร่ วมกันโดยบริ ษทั ฯ และบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ บริ ษทั ฯ มีรายการสําหรับงวดสาม
เดือน และเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
รายการระหว่ างบริษัทฯ กับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สํ าหรับระยะเวลาสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
บริษัทย่ อย
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าสาธารณูปโภค
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ค่าเช่าและค่าบริ การ
586,900.00
644,400.00
รายการระหว่ างบริษัทฯ กับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สํ าหรับระยะเวลาเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
บริษัทย่ อย
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยรับ
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ค่าเช่าและค่าบริ การ
1,908,700.00
1,933,200.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

474,975.00
17,580.17

425,725.00
70,883.97

586,900.00

644,400.00

1,424,925.00
125,531.08
-

1,228,675.00
185,593.77
8,938.35

1,908,700.00

1,933,200.00

บริ ษทั ฯ มีรายการกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาที่ตกลงร่ วมกันซึ่ งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่ าตอบแทนแก่ผ้บู ริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนแก่ผบู ้ ริ หารสําคัญสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย:

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง
รวมค่าตอบแทนแก่ผบู ้ ริ หาร

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
7,729,265.00
8,125,215.00
188,560.46
177,363.81
7,917,825.46
8,302,578.81
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
บริษัทย่ อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

-

-

4,458.71
175,000.00

25,583.44
250,000.00

บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื่อนไหวเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2560 และ 2559 ดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือยกมาต้ นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด

2559

-

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

500,000.00
(500,000.00)
-

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมที่ ไม่ได้จดั ทําสัญญากูย้ ืมเงิน ไม่มีหลักประกัน โดยคิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินสด
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เช็คที่ถึงกําหนดรับชําระ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

3,509,203.50
4,029,262.06
18,978,562.89
511,331.78
27,028,360.23

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

3,508,868.00
4,026,532.06
17,184,995.44
511,331.78
25,231,727.28

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 - สุ ทธิ
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
กองทุนเปิ ดตราสารหนี้ - ราคาทุน
บวก กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
แปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุ ทธิ

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

15,002,308.31

15,002,308.31

82,591,073.64

82,591,073.64

15,002,308.31

4,051.76
15,006,360.07

82,591,073.64

347,818.27
82,938,891.91

ตารางข้างต้นวิเคราะห์ การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้ นประจําสําหรั บสิ นทรั พย์ทางการเงิน การวัดมู ลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ ถูกจัดประเภทอยูใ่ นระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิ ยาม
ของระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของบริ ษทั มีดงั นี้
• ระดับ 1: เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ ต ้องปรั บปรุ ง) ในตลาดที่ มี สภาพคล่ อง (ตลาดหลักทรั พย์) สําหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันและบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
• ระดับ 2: เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ระดับ 3: เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ระหว่างงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนชัว่ คราวโดยมีกาํ ไรก่อน
ภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ งแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 เป็ นจํานวนเงิน 0.80 ล้านบาท และ 1.25 ล้านบาท ตามลําดับ
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7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ เงินยืมพนักงาน
เงินมัดจําค่าสิ นค้าจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
วัสดุสิ้นเปลืองตัดจ่าย
ลูกหนี้ กรรมสรรพากร
อื่นๆ
รวมลูกหนีอ้ ื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

24,706,347.45

25,496,239.82

24,706,347.45

25,496,239.82

530,454.00
8,925,939.36
760,857.79
118,732.87
345,342.08
4,453,863.47
2,444,447.55
17,579,637.12
42,285,984.57

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

530,454.00
8,925,939.36
760,857.79
293,732.87
345,342.08
4,453,863.47
2,444,292.41
17,754,481.98
42,460,829.43

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

บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ าบริษัทอื่น

20,075,351.60

22,150,579.49

3,993,995.85
607,000.00
30,000.00
24,706,347.45

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

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บุคคลภายนอก
ในระหว่างงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ตกลงรับซื้ อที่ดินตามสัญญาขายฝากที่ดิน รวม
สามโฉนด มูลค่าไถ่ถอนตามสัญญา 0.98 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2560 ส่ วน
ต่างของเงินสดจ่ายกับมูลค่าไถ่ถอนตามสัญญา บริ ษทั ฯ จะทําการทยอยรับรู ้เป็ นเงินให้กูเ้ สมือนการคิดดอกเบี้ย
ตลอดอายุสัญญา โดยมีอตั ราดอกเบี้ยแท้จริ งเท่ากับร้อยละ 9.02 ต่อปี ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
ดังกล่าวเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สาขาแห่งหนึ่ งของบริ ษทั ฯ

9.

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
หัก สํารองเผือ่ สิ นค้าสู ญหาย
สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

10.

211,146,408.90
(6,211,458.28)
204,934,950.62

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

สิ ทธิการเช่ า - สุ ทธิ
สิ ทธิการเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายระหว่างงวด
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

9,482,036.38
(629,138.37)
8,852,898.01
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11.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่มในระหว่างงวด (ราคาทุน)
จําหน่ายในระหว่างงวด (ราคาตามบัญชี)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

324,828,435.15
136,810,179.80
(90,648.25)
(18,115,462.41)
443,432,504.29

264,406,854.19
136,810,179.80
(90,648.25)
(17,924,190.95)
383,202,194.79

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีจาํ นวน 18.12 ล้านบาท และ 12.67
ล้านบาท ตามลําดับ ได้บ ัน ทึ ก ไว้ในงบกําไรขาดทุ น รวม และจํานวน 17.92 ล้านบาท และ 12.48 ล้านบาท
ตามลําดับ ได้บนั ทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้ง
จํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ จํานวน 23.71 ล้านบาท และจํานวน 24.15 ล้านบาท ตามลําดับ
ที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้างของกลุ่มบริ ษทั ฯ บางส่ วนใช้เป็ นหลักประกันหนังสื อคํ้าประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14)
12.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่มในระหว่างงวด (ราคาทุน)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

2,351,313.24
579,600.00
(326,403.68)
2,604,509.56

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรั บ งวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 2559 ของบริ ษ ทั ฯ มี จาํ นวนเงิ น 0.33
ล้านบาท ได้บนั ทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ
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13.

สิ นทรัพ ย์และหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองเผือ่ สิ นค้าสู ญหาย
ค่าเช่าจ่าย
ประมาณการหนี้สิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมสิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จากเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมหนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

กําไรขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
30 กันยายน 2560

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

(5,963.26)
59,633.70
(20,296.35)
42,635.11
76,009.20

-

1,242,291.66
446,464.85
57,906.59
614,646.89
2,361,309.99

145,319.56

41,070.09

-

186,389.65

69,563.66
214,883.22
2,070,417.57

41,070.09
34,939.11

(68,753.31)
(68,753.31)
68,753.31

810.35
187,200.00
2,174,109.99

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7,728,482.11
(34,939.11)
7,693,543.00

2559
9,787,931.07
(188,864.31)
9,599,066.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
7,530,003.42
(34,939.11)
7,495,064.31

9,631,662.61
(188,864.31)
9,442,798.30

กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560 และ 2559
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14.

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน และวงเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
30 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ธนพิริยะ จํากัด (มหาชน)

100
70

105
75

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 31 ธัน วาคม 2559 วงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี เงิ น กู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น มี อ ัต รา
ดอกเบี้ย MLR ลบด้วยอัตราที่กาํ หนดในสัญญาถึง MOR บวกด้วยอัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญา วงเงินกูย้ มื ดังกล่าว
คํ้าประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ฯ บางท่าน และการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างบางแห่ งของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ และของกรรมการ
15.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้ าหนีอ้ ื่น
โบนัสค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ค่าเช่าค้างจ่าย
เจ้าหนี้ซ้ื อทรัพย์สิน
เงินคํ้าประกันพนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

127,921,230.85

112,980,868.04

127,921,230.85

112,980,868.04

2,833,944.76
276,508.23
1,774,052.82
13,562,621.61
1,581,700.00
2,576,487.98
1,319,713.17
2,000,871.43
25,925,900.00
153,847,130.85

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

2,833,944.76
276,508.23
1,774,052.82
13,562,621.61
1,581,700.00
2,475,946.69
1,319,713.17
1,997,949.88
25,822,437.16
153,743,668.01

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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16.

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
การเปลี่ ย นแปลงมู ลค่าปั จ จุ บ ัน ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พ นักงานสําหรั บ งวดเก้าเดื อ น สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
กันยายน มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นงวด
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายงวด

2,860,058.92

2,536,744.00

132,877.53
80,298.00
3,073,234.45

159,984.28
82,501.91
2,779,230.19

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พ นักงาน

132,877.53
80,298.00
213,175.53

159,984.28
82,501.91
242,486.19

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ได้แสดงใน
งบกําไรขาดทุน ดังนี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พ นักงาน

5,454.00
207,721.53
213,175.53

5,132.97
237,353.22
242,486.19
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17.

เงินปันผล
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล จากผล
การดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนหุ ้นสามัญ 800 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท
รวมเป็ นจํานวน 24 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.015 บาท ในการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อเดือนกันยายน 2559 คงเหลือเป็ นเงินปั นผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ ้นละ 0.015
บาท รวมเป็ นจํานวน 12 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในเดือนพฤษภาคม 2560
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2560 ได้มีมติให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 แก่ผู ้
ถือหุ ้นจํานวน 800 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ น้ ละ 0.015 บาท รวมเป็ นจํานวน 12 ล้านบาท เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
แล้วในเดือนสิ งหาคม 2560

18.

ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนิ นงานในส่ วนธุ รกิ จเดี ยว ซึ่ งเป็ นการจําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทั้งขายปลี กและขายส่ ง
รวมทั้งดําเนิ น ธุ รกิ จในส่ วนงานทางภู มิ ศ าสตร์ เดี ยว ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ น ทรั พย์ท้ ังหมดที่ แสดงในงบ
การเงินจึงเกี่ยวกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานภูมิศาสตร์ที่กล่าวไว้

19.

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้:
19.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารพร้อมค่าบริ การกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กัน และบุคคลอื่นหลายสัญญา โดยมีอายุของสัญญาระหว่าง 1 - 20 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริ การที่ตอ้ งจ่าย
ในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดังนี้

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

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2.82
4.15
10.05
10.83
24.40
24.40
37.27
39.38

19.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายชําระค่าก่อสร้างและซื้ ออาคารพาณิ ชย์ตาม
สัญญา จํานวน 11.71 ล้านบาท
20.

การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิจากกรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามของบริ ษทั ฯ แล้วเมื่ อวันที่ 6 พฤศจิ กายน
2560
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