
 

บริษทั สยามราชธานี จ ากดั 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สยามราชธานี จ ากดั  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด                
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั สยามราชธานี จ ากดั                    
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี                       
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ                      
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้       
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

   

 

 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2562 



บริษทั สยามราชธานี จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 30,413 22,281
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 295,498 265,194
สินทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารอการขาย 5 -                       -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 32,377 25,244
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 358,288 312,719
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 6 40,333 40,326
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 -                       -                           
สินทรัพยเ์พ่ือให้เช่า 8 456,704 397,204
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 12,196 12,995
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 227,780 236,994
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 3,944 4,623
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,468 3,830                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,943 8,703                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 761,368 704,675
รวมสินทรัพย์ 1,119,656 1,017,394

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สยามราชธานี จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 230,000 246,125               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 13 89,271 67,444                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 14 97,860 87,543                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25,197 24,943                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 442,328               426,055               
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 207,807 168,713               
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 47,566 45,496                 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาวจากคดีความ -                           3,472                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,536 9,274                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 264,909               226,955               
รวมหนีสิ้น 707,237               653,010               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สยามราชธานี จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 225,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 225,000 225,000               
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 225,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 225,000 225,000               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 16,000 16,000                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 171,419 123,384               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 412,419               364,384               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,119,656            1,017,394            

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2562 2561

ก าไรขาดทุน
รายได้
รายไดค้า่บริการจดัหาบุคลากร 412,624 409,095               
รายไดค้า่เช่าและบริการ 50,311 37,951                 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์ห้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ 1,720 8,354                   
เงินปันผลรับ 1,800 2,500                   
รายไดอ่ื้น 1,331 942                      
รวมรายได้ 467,786               458,842               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการให้บริการจดัหาบุคลากร 340,252 334,722               
ตน้ทุนคา่เช่าและบริการ 42,049 30,964                 
คา่ใชจ่้ายในการบริการ 137 106                      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 51,262 55,333                 
รวมค่าใช้จ่าย 433,700               421,125               
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 34,086                 37,717                 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (1,375) (1,408)                  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 32,711                 36,309                 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (6,100) (6,379)                  
ก าไรส าหรับงวด 26,611                 29,930                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 26,611 29,930
(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.12 0.13
   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 225,000,000 225,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2562 2561

ก าไรขาดทุน
รายได้
รายไดค้า่บริการจดัหาบุคลากร 828,482 814,388               
รายไดค้า่เช่าและบริการ 89,239 76,017                 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์ห้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ 7,348 11,834                 
เงินปันผลรับ 1,800 2,500                   
รายไดอ่ื้น 2,232 1,660                   
รวมรายได้ 929,101               906,399               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการให้บริการจดัหาบุคลากร 683,959 664,639               
ตน้ทุนคา่เช่าและบริการ 74,441 60,427                 
คา่ใชจ่้ายในการบริการ 689 583                      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 107,429 110,017               
รวมค่าใช้จ่าย 866,518               835,666               
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 62,583                 70,733                 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (2,746) (2,441)                  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 59,837                 68,292                 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (11,802) (12,430)                
ก าไรส าหรับงวด 48,035                 55,862                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 48,035 55,862
(หน่วย: บาท)

ก าไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.21 0.25
   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 225,000,000 225,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 59,837                 68,292                 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 50,098                 51,215                 
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารอการขาย (7,348)                  (9,642)                  
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (11)                       (2,193)                  
   ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 526                      -                          
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,367                   4,523                   
   ดอกเบ้ียรับ (215)                     (81)                       
   เงินปันผลรับ (1,800)                  (2,500)                  
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,746                   2,441                   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 106,200               112,055               
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (30,203)                (30,987)                
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (8,617)                  (7,661)                  
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (814)                     (2,627)                  
หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22,189                 17,901                 
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 254                      1,830                   
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 262                      964                      
เงินสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 89,271                 91,475                 
   รับดอกเบ้ีย 114                      111                      
   จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (297)                     -                          
   จ่ายช าระหน้ีสินจากคดีความ (3,998)                  -                          
   จ่ายดอกเบ้ีย (2,751)                  (2,448)                  
   จ่ายภาษีเงินได้ (17,382)                (16,203)                
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 64,957                 72,935                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (7)                        (7)                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,776)                  (6,218)                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่า (48)                       (1,136)                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารอการขาย 19,467                 20,579                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 114                      2,527                   
เงินปันผลรับ 1,800                   2,500                   
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 19,550                 18,245                 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (16,125)                86,040                 
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (60,250)                (58,554)                
เงินปันผลจ่าย -                          (159,750)              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (76,375)                (132,264)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 8,132                   (41,084)                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 22,281                 53,735                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด (หมายเหตุ 3) 30,413                 12,651                 

-                          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด
   โอนสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่าไปสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารอการขาย 12,119                 21,951                 
   เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพยล์ดลง (357)                     (1,602)                  
   ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่าตามสญัญาเช่าซ้ือ 109,661               123,044               
   โอนเงินมดัจ าจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ -                          17,341                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท สยามราชธานี จ ากดั 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 225,000                 8,000                      182,744                 415,744                 
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              55,862                    55,862                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              55,862                    55,862                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                              -                              (159,750)                (159,750)                
จดัสรรส ารองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 19) -                              8,000                      (8,000)                    -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 225,000 16,000 70,856 311,856

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 225,000                 16,000                    123,384                 364,384                 
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              48,035                    48,035                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              48,035                    48,035                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 225,000 16,000 171,419 412,419

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
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บริษัท สยามราชธานี จ ากดั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากัดและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการรับเหมาและจดัหาแรงงาน และบริการให้เช่ายานพาหนะแบบสัญญา
เช่าด าเนินงาน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 329 หมู่ท่ี 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง 
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินตามฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ       
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อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคัญ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั อุตสาหกรรม วินิลเทค จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ระยองสินทรัพยพ์ฒันา จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็-เทคโนโลยี คอนซลัแตนท ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั โอ พี พี กราเวียร์พร้ินติ้ง จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั วิมลเฉลา จ ากดั กรรมการร่วมกนั 

บริษทั กรีนพลสัออร์แกนิค จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
นายไกร วิมลเฉลา ผูถื้อหุ้นและกรรมการ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
     (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1 8 43 10 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั

ลูกคา้รายอ่ืน 
ตน้ทุนการให้บริการจดัหาบุคลากร 5 44 11 74 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั

เจา้หน้ีรายอ่ืน 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 50 256 169 481 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั

เจา้หน้ีรายอ่ืน 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  -  กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 13)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 74 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,282 12,487 23,302 24,981 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 178 238 357 477 
รวม 10,460 12,725 23,659 25,458 

 ภาระค า้ประกนัให้กบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไม่มีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
เงินสด  140 150 
เงินฝากธนาคาร 30,273 22,131 

รวม 30,413 22,281 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.125 ถึง 0.375 ต่อปี 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 106,015 120,832 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 36,224 30,671 
   3 - 6 เดือน 2,398 51 
   6 - 12 เดือน 60 - 
   มากกวา่ 12 เดือน - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 144,697 151,554 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 144,697 151,554 
รายไดค้า้งรับ 150,589 113,482 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน 33 80 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 179 78 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 212 158 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 295,498 265,194 

5. สินทรัพย์เพ่ือให้เช่ารอการขาย 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 - 
รับโอนจากสินทรัพยเ์พื่อให้เช่า (หมายเหตุ 8) 12,119 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (12,119) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 - 
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6. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย์ซ่ึงบริษัทฯได้น าไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือ ท่ีได้รับจาก               
สถาบนัการเงินและหนงัสือค ้าประกนัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 และ 22.3 

7. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทนุ เงินลงทุน 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
  2562 2561 2562 2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
กิจการร่วมคา้สยามราชธานี งานก่อสร้างสถานีวดัการ

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
10 10 - - 

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สยามราชธานีในสัดส่วนร้อยละ 10 ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯไดพ้ิจารณาว่าบริษทัฯไม่มีอิทธิพลหรืออ านาจในการควบคุมและตดัสินใจทางธุรกิจใน
กิจการร่วมคา้สยามราชธานี ดงันั้นจึงพิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ดงักล่าวเป็นเงิน
ลงทุนอ่ืน 

8. สินทรัพย์เพ่ือให้เช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 397,204 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 109,709 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (38,090) 
โอนออกเป็นสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่ารอการขาย (หมายเหตุ 5) (12,119) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 456,704 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่าซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ
จ านวน 415 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 357 ลา้นบาท) 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                      
30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 12,995 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (799) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 12,196 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯได้น าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
จ านวนประมาณ 12 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 13 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
สถาบนัการเงิน 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 236,994 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,419 
จ าหน่ายระหวา่งงวด (103) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (10,530) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 227,780 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 4 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู ่
มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 78 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2561: 71 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน
ประมาณ 178 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 182 ลา้นบาท) ไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจาก
สถาบนัการเงิน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าหรับงวด    
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 4,623 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (679) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 3,944 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) จ านวนเงิน 

 30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - MOR   - 26,125 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.95 - 2.25 1.95 - 2.61 230,000 220,000 
รวม   230,000 246,125 

 ณ วัน ท่ี  30 มิถุนายน  2562 บริษัทฯมี เงินกู้ยืมระยะสั้ นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้ เงินจ านวน                           
230 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 220 ลา้นบาท) ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.95 ถึงร้อยละ 2.25 
ต่อปี (31 ธันวาคม 2561: 1.95 ถึงร้อยละ 2.61 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะสั้ นบางส่วนมีก าหนดช าระคืน       
เม่ือทวงถาม และบางส่วนมีก าหนดช าระคืนระหว่างวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2563 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจด
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ ท่ีดินของกรรมการของบริษทัฯ และจดจ าน าบญัชีเงินฝาก            
ออมทรัพยข์องบริษทัฯเงินฝากธนาคารของกรรมการของบริษทัฯ รวมทั้งค  ้าประกนัโดยกรรมการของ
บริษทัฯ 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 74 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,728 5,618 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 637 1,592 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 75,889 60,160 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 89,271 67,444 

14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม

2561 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 326,915 273,275 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (21,248) (17,019) 
รวม 305,667 256,256 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (97,860) (87,543) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                            

ช าระภายในหน่ึงปี 207,807 168,713 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าซ้ือกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี
ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี สัญญา
ดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 256,256 
บวก: หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือเพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 109,661 
หกั:   จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือระหวา่งงวด (60,250) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 305,667 
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15. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 45,496 
บวก: เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 2,367 
หกั  : ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งงวด (297) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 47,566 

16. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 6,180 8,119 12,440 14,564 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (80) (1,740) (638) (2,134) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 6,100 6,379 11,802 12,430 

17. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด โดย
ไดป้รับจ านวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นสามัญท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 
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บริษทัฯไดป้รับปรุงจ านวนหุน้สามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
(ปรับจ านวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามัญท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนว่า                
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2562 2561 2562 2561 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 26,611 29,930 48,035 55,862 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 225,000 225,000 225,000 225,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.13 0.21 0.25 

18. เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 โดยจดัสรรจากก าไรประจ าปีและก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 
710 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 159.75 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายไปในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษัทฯตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 5 ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษทัฯท ามาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษทัฯส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงินปันผลได ้

20. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯเป็นจ าเลยจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 2 คดี  

20.1 บริษทัฯมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีความแพ่ง ในฐานะผูจ้า้งเหมาให้บริการ
จดัหาพนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์ใหร่้วมรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายแก่สินคา้ในช่วงระหวา่งการ
ขนถ่ายสินคา้ เป็นจ านวนทุนทรัพย ์3.41 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย โดยบริษทัฯถูกฟ้องเป็นจ าเลยท่ี 2   

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษาพิจารณาให้บริษทัฯช าระค่าเสียหายแก่คู่กรณีดงักล่าว
ภายใน 30 วนั ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษทัฯจึงตั้งส ารองประมาณการหน้ีสินจากคดีความดังกล่าว
เพิ่มเติมจากดอกเบ้ียในระหว่างงวดจ านวน 0.5 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวนประมาณการหน้ีสินทั้งหมด 
4 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยมูลหน้ีตามทุนทรัพย ์รวมดอกเบ้ีย และประมาณการค่าใช้จ่ายทางคดีท่ี
เก่ียวขอ้ง และเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯไดช้ าระค่าเสียหายตามค าพิพากษาให้แก่คู่กรณี
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
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20.2 บริษทัฯมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยการเลิกจ้างต่อศาลแรงงานกลาง เป็นจ านวน              
ทุนทรัพย ์0.2 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 บริษทัฯตกลงจ่ายค่าชดเชยแก่คู่กรณีจ านวน 
35,000 บาท เพื่อยติุคดีความดงักล่าว 

21. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 ส่วนงานให้บริการ 

จดัหาบุคลากร 
ส่วนงานให้เช่า 
และบริการ 

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 412 409 50 38 462 447 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
เพื่อให้เช่าและอุปกรณ์ - 2 1 7 1 9 

รวมรายได ้ 412 411 51 45 463 456 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 73 76 10 14 83 90 
รายไดอ่ื้น     1 - 
เงินปันผลรับ     2 3 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ     - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (51) (56) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (2) (1) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     33 36 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (6) (6) 

ก าไรส าหรับงวด     27 30 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 ส่วนงานให้บริการ 
จดัหาบุคลากร 

ส่วนงานให้เช่า 
และบริการ 

 
รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 828 814 89 76 917 890 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
เพื่อให้เช่าและอุปกรณ์ - 2 7 10 7 12 

รวมรายได ้ 828 816 96 86 924 902 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 145 151 22 26 167 177 
รายไดอ่ื้น     2 1 
เงินปันผลรับ     2 3 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ     (1) (1) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (107) (110) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (3) (2) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     60 68 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (12) (12) 

ก าไรส าหรับงวด     48 56 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์เป็น
จ านวนเงิน 0.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1.8 ลา้นบาท) 

22.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการจ่ายค่าเช่าส านกังานและค่าบริการส านกังาน อายุของสัญญามีระยะเวลา 
1-3 ปี บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 

0.9 
1.0 

1.0 
- 
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22.3 หนงัสือค ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯคงเหลืออยู่
จ  านวน 224 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 255 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาของ
บริษทัฯ 

23.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1  เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

 - อนุมติัใหบ้ริษทัฯแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือกบักระทรวง
พาณิชยจ์ากเดิมคือ “บริษทั สยามราชธานี จ ากดั” เป็น “บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 

 - อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท 
เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงจะท าให้จ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัเปล่ียนแปลง
จากเดิม 225,000 หุน้ เป็น 225,000,000 หุน้  

 - อนุมัติให้บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 225 ล้านบาท                     
(หุ้นสามญัจ านวน 225 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 310 ลา้น
บาท (หุ้นสามญัจ านวน 310 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
85 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 85 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวมี
การจดัสรรดงัต่อไปน้ี  

  1) หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 76.50 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (Initial Public Offering)  

  2) หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 8.50 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกับราคาท่ีจะ
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไปเป็นคร้ังแรก  

 บริษทัฯจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นและการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 

23.2 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้อนุมติัการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 160 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสม                    
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ 
ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้นวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.7111 บาท (หุ้นหลงัเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว)้ บริษทัฯมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 13 กนัยายน 2562 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาล น้ี ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวัน ท่ี                            
14 สิงหาคม 2562 


	SiamrajT1
	SiamrajT2
	SiamrajT3

