
 

บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวด        
หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั สยามราชธานี จ ากดั 
(มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้  

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: 4 สิงหาคม 2563 



บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 21,185 23,437                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 308,406 311,233               
สินทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารอการขาย 6 1,636 4,810                   
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,251                   11,545                 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 234 -                           
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 33,774 19,729                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 366,486 370,754
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 40,350 40,342                 
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 272                      -                           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 -                           -                           
สินทรัพยเ์พ่ือให้เช่า 9 765,485 434,860               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 17,130 18,181                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 207,037 213,881               
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 3,617 4,427                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                           250                      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 11,545 7,227                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,045,436 719,168
รวมสินทรัพย์ 1,411,922 1,089,922

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 313,032 337,120               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 14 83,666 73,627                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 162,117 -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 - 99,812                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 25,607 27,333                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 584,422               537,892               
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 406,229 -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 - 189,309               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 374                      -
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 35,004 36,802                 
หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,020 -                           
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                           10,034                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 452,627               236,145               
รวมหนีสิ้น 1,037,049            774,037               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 310,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 310,000 310,000               
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 225,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 225,000               225,000               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 22,500 21,500                 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 127,373 69,385                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 374,873               315,885               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,411,922            1,089,922            

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดค้า่บริการจดัหาบุคลากร 429,552 412,624
รายไดค้า่เช่าและบริการ 59,237 50,311
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์ห้เช่ารอการขาย 2,159 1,731
รายไดอ่ื้น 1,273 2,933
รวมรายได้ 492,221               467,599               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการให้บริการจดัหาบุคลากร 353,950 340,252
ตน้ทุนคา่เช่าและบริการ 47,065 42,049
คา่ใชจ่้ายในการบริการ 313 137
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 56,603 51,262
รวมค่าใช้จ่าย 457,931               433,700               
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 34,290                 33,899                 
รายไดท้างการเงิน 82 187
ตน้ทุนทางการเงิน (1,865) (1,375)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 32,507                 32,711                 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (7,197) (6,100)
ก าไรส าหรับงวด 25,310                 26,611                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 25,310 26,611

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 18
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.11 0.12
   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 225,000,000 225,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุน
รายได้
รายไดค้า่บริการจดัหาบุคลากร 897,776 828,482
รายไดค้า่เช่าและบริการ 115,566 89,239
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์ห้เช่ารอการขายและอุปกรณ์ 10,632 7,359
รายไดอ่ื้น 3,120 3,806
รวมรายได้ 1,027,094            928,886               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการให้บริการจดัหาบุคลากร 742,634 683,959
ตน้ทุนคา่เช่าและบริการ 94,274 74,441
คา่ใชจ่้ายในการบริการ 1,186 689
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 111,483 107,429
รวมค่าใช้จ่าย 949,577               866,518               
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 77,517                 62,368                 
รายไดท้างการเงิน 167                      215                      
ตน้ทุนทางการเงิน (3,666) (2,746)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 74,018                 59,837                 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (15,030) (11,802)
ก าไรส าหรับงวด 58,988                 48,035                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 58,988 48,035

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 18
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.26 0.21
   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 225,000,000 225,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 74,018                 59,837                 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 60,199                 50,098                 
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารอการขาย (10,632)                (7,348)                  
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                       (11)                       
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 2,891                   -                       

   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,016                   -                       

   ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ -                       526                      
   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,905                   2,367                   
   ดอกเบ้ียรับ (167)                     (215)                     
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 11,655                 7,959                   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 140,885               113,213               
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 27                        (30,203)                
   สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 754                      -                          
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (15,033)                (8,617)                  
   สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 530                      -                          
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -                          (814)                     
หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,421                   22,189                 
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (1,726)                  254                      
   หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 986                      -                          
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                          262                      
เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 135,844               96,284                 
   ดอกเบ้ียรับ 76                        114                      
   รับคืนภาษีเงินได้ 5,409                   -                          
   จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,703)                  (297)                     
   จ่ายช าระหน้ีสินจากคดีความ -                          (3,998)                  
   จ่ายดอกเบ้ีย (3,758)                  (2,751)                  
   จ่ายภาษีเงินได้ (15,657)                (17,382)                
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 118,211               71,970                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (8)                        (7)                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (2,626)                  (1,776)                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่า (19)                       (48)                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารอการขาย 22,585                 19,467                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                          114                      
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 19,932                 17,750                 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (24,088)                (16,125)                
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า/หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (116,307)              (65,463)                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (140,395)              (81,588)                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2,252)                  8,132                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 23,437                 22,281                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด (หมายเหตุ 4) 21,185                 30,413                 

-                          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด
   โอนสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่าไปสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่ารอการขาย 8,779                   12,119                 
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) 710                      (357)                     
   ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือให้เช่าตามสญัญาเช่า/ และสญัญาเช่าซ้ือ 387,543               109,661               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ -
หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 225,000                 21,500                   69,385                   315,885                 
ก าไรส าหรับงวด -                             -                             58,988                   58,988                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             58,988                   58,988                   
จดัสรรก าไรสะสมเป็นส ารองตามกฎหมาย 19 -                             1,000                     (1,000)                    -                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  30 มถุินายน 2563 225,000 22,500 127,373 374,873

-                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
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บริษัท สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการรับเหมาและจดัหาแรงงาน และบริการให้เช่ายานพาหนะแบบสัญญาเช่า
ด าเนินงาน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  329 หมู่ ท่ี  10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง                   
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะไดใ้ชป้ระมาณ
การและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่าง
กาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามฉบบั
ภาษาไทยน้ี 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบั ติน้ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ          
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า  
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯไม่ไดเ้ลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงักล่าว 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทาง
การเงินและสัญญาเช่า 

1.5.1   เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงบริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

1.5.2   สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหัก
ค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดั
มูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัฯไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ
หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 1.5 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับ
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั
งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน        
การรายงาน     
ทางการเงิน    
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน       
การรายงาน     
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 988 - 988 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 19,729 (988) - 18,741 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 802 - 802 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 7,227 (802) - 6,425 

รวม 26,956 - - 26,956 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
99,812 

 
99,812 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
99,812 

 
- 

 
(99,812) 

 
- 
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(หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน        
การรายงาน     
ทางการเงิน    
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน       
การรายงาน     
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
189,309 

 
189,309 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
189,309 

 
- 

 
(189,309) 

 
- 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 10,034 - 10,034 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,034 (10,034) - - 
รวม 299,155 - - 299,155 
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2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่าตามบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,437 - - 23,437 23,437 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 311,233 - - 311,233 311,233 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ 988 - - 988 988 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 40,342 - - 40,342 40,342 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 802 - - 802 802 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 376,802 - - 376,802 376,802 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 337,120 - - 337,120 337,120 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 73,627 - - 73,627 73,627 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,034 - - 10,034 10,034 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 420,781 - - 420,781 420,781 
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2.2     สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญา
เช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญา
เช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  1,351 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า                    (654) 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ   (697) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
 

 
                        - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                 289,121 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  289,121 
 

  
ประกอบดว้ย   
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน  99,812 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน  189,309 
  289,121 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
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 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
นายไกร วิมลเฉลา ผูถื้อหุ้นและกรรมการ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
     (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดค้่าเช่าและบริการ 314 1 618 43 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั

ลูกคา้รายอ่ืน 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์ห้เช่า
รอการขายและอุปกรณ์ 

599 - 1,322 - ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั
ลูกคา้รายอ่ืน 

ตน้ทุนการให้บริการจดัหาบุคลากร - 5 5 11 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั
เจา้หน้ีรายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 620 50 684 169 ภายใตร้าคาและเง่ือนไขเดียวกบั
เจา้หน้ีรายอ่ืน 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 20 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  -  กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 14)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 20 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย:พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,623 10,282 18,826 23,302 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 228 178 456 357 
รวม 9,851 10,460 19,282 23,659 

 ภาระค า้ประกนัให้กบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯไม่มีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 
เงินสด  120 140 
เงินฝากธนาคาร 21,065 23,297 

รวม 21,185 23,437 

 ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  0.05  ถึง 0.125 ต่อปี                
(31 ธนัวาคม 2562: 0.125 ถึงร้อยละ 0.375 ต่อปี) 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 30    20 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 20 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 115,180 117,258 
คา้งช าระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 41,268 47,453 
   3 - 6 เดือน 5,233 4,097 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ  161,681 168,828 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2,891) - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 158,790 168,808 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 158,820 168,828 
รายไดค้า้งรับ   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีบนัทึกรายได ้   
   ไม่เกิน 1 เดือน 128,028 116,327 
   1 - 3 เดือน 21,298 25,884 
   3 - 6 เดือน - 25 
รวมรายไดค้า้งรับ 149,326 142,236 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน 95 96 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 165 73 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 260 169 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 308,406 311,233 
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6.      สินทรัพย์เพ่ือให้เช่ารอการขาย 

 รายการเป ล่ียนแปลงของบัญ ชีสินทรัพย์เพื่ อให้ เช่ารอการขายส าห รับงวด หกเดือน ส้ินสุดวัน ท่ี                              
30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 4,810 
รับโอนจากสินทรัพยเ์พื่อให้เช่า (หมายเหตุ 9) 8,779 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (11,953) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,636 

7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี  คือ เงินฝากออมทรัพย์ซ่ึ งบ ริษัทฯได้น าไปค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือ ท่ีได้รับจาก               
ธนาคารและหนงัสือค ้าประกนัธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 21.3 

8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สยามราชธานีและท าธุรกิจเก่ียวกบังาน
ก่อสร้างเก่ียวกบัสถานีวดัการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                                                                       (หน่วย: พนับาท) 
  31 ธนัวาคม 2562 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อดอ้ยค่า (ถา้มี)  
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สยามราชธานี                               - 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมการผา่นก าไรหรือขาดทุน  
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สยามราชธานี ไม่มี 

 ในปี 2563 บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติและ  
บริษทัฯวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุนจากเดิมท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผ่ือดอ้ยค่า (ถา้มี) ทั้งน้ี การถือปฏิบติัมาตรฐานดงักล่าวไม่
มีผลกระทบต่อบญัชีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 

 ในเดือนพฤษภาคมปี 2563 บริษทัฯไดบ้นัทึกขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาร่วมคา้ในกิจการร่วมคา้สยามราชธานี 
ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการร่วมคา้สยามราชธานี 
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9.       สินทรัพย์เพ่ือให้เช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 434,860 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 387,562 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (48,158) 
โอนออกเป็นสินทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่ารอการขาย (หมายเหตุ 6) (8,779) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 765,485 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยเ์พื่อให้เช่าซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า/สัญญา
เช่าซ้ือจ านวน 735 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 393 ลา้นบาท) 

บริษทัฯมีสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้ช่ารถยนต ์อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 
1 ปีถึง 5 ปี บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

 ภายใน 1 ปี 257 147 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 623 232 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเป ล่ียนแปลงของบัญ ชีอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุนส าห รับงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                      
30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 18,181 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,051) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 17,130 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้น าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน
ประมาณ 17 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 18 ล้านบาท) ไปค ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบัน
การเงิน 
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บริษทัฯมีสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารส านกังานให้เช่า อายุของสัญญามี ระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 ปี บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
 ภายใน 1 ปี 1 2 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1 1 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 213,881 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,336 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (10,180) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 207,037 

 ณ วัน ท่ี  30 มิถุนายน  2563 บริษัทฯมียอดคงเห ลือของยานพาหนะซ่ึ งได้มาภายใต้ สัญญาเช่ า /                      
สัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีจ านวนประมาณ              
164 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 169 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าหรับงวด                   
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 4,427 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (810) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 3,617 
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)   
 30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR   32 17,120 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.90 - 2.05 1.90 - 2.25 313,000 320,000 
รวม   313,032 337,120 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปแบบตัว๋สัญญาใช้เงินโดยบางส่วนมีก าหนด
ช าระคืน เม่ื อทวงถาม  และบางส่วน มีก าหนดช าระคืน ระหว่างวัน ท่ี  9 กันยายน  2563 ถึ งวัน ท่ี                                
7  พฤษภาคม 2564 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯ ท่ี ดินของกรรมการของบริษัทฯ และจดจ าน าบัญชีเงินฝาก                      
ออมทรัพยข์องบริษทัฯ เงินฝากธนาคารของกรรมการของบริษทัฯ รวมทั้งค  ้ าประกันโดยกรรมการของ
บริษทัฯ 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน

2563 
31 ธนัวาคม

2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 20 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,639 10,125 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,544 1,111 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 77,464 62,371 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 83,666 73,627 
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - 
โอนมาจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) 

 
289,121 

เพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด 387,543 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (108,318) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 568,346 

  
ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 162,117 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 406,229 

 568,346 

16.     ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี    
30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 36,802 
บวก: เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 1,905 
หกั  : ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งงวด (3,703) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 35,004 
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17. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 5,393 6,180 14,406 12,440 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,804 (80) 624 (638) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 7,197 6,100 15,030 11,802 

18. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค านวณ
ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                              

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 25,310 26,611 58,988 48,035 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 225,000 225,000 225,000 225,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.11 0.12 0.26 0.21 
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19. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

20. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวัน ท่ี                        
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 ส่วนงานให้บริการ 

จดัหาบุคลากร 
ส่วนงานให้เช่า 
และบริการ 

 
รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 430 412 59 50 489 462 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์พื่อให้
เช่าและอุปกรณ์ - - 2 1 2 1 

รวมรายได ้ 430 412 61 51 491 463 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 76 73 14 10 90 83 
รายไดอ่ื้น     1 2 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ     - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (57) (51) 
รายไดท้างการเงิน     - 1 
ตน้ทุนทางการเงิน     (2) (2) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     32 33 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (7) (6) 

ก าไรส าหรับงวด     25 27 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 ส่วนงานให้บริการ 
จดัหาบุคลากร 

ส่วนงานให้เช่า 
และบริการ 

 
รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 898 828 115 89 1,013 917 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
เพื่อให้เช่าและอุปกรณ์ - - 11 7 11 7 

รวมรายได ้ 898 828 126 96 1,024 924 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 155 145 32 22 187 167 
รายไดอ่ื้น     2 3 
ค่าใชจ่้ายในการบริการ     (1) (1) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (111) (107) 
รายไดท้างการเงิน     1 1 
ตน้ทุนทางการเงิน     (4) (3) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     74 60 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (15) (12) 

ก าไรส าหรับงวด     59 48 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกับสัญญาก่อสร้างอาคาร และ
ติดตั้งอุปกรณ์เป็นจ านวนเงิน 0.2 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2563: ไม่มี) 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการจ่ายค่าเช่าส านักงานและค่าบริการส านักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลา              
1 - 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญา
ดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 ธนัวาคม 2562 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี  0.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  0.6 
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ในปี  2563 บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ท่ี  16 มาถือปฏิบัติโดย ณ  วัน ท่ี                             
1 มกราคม 2563 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ                
บริษทัฯ และไม่บนัทึกหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าและสัญญาบริการ
นอกเหนือจากส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  30 มิถุนายน 2563 

จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี  1.0 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  0.4 

21.3 หนังสือค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีหนังสือค ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯคงเหลืออยู่จ  านวน  
263 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 352 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาของบริษทัฯ 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติการจ่ายปันผล             
ระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นจ านวนทั้งส้ิน 68 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานระหวา่ง
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.3022 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 
225 ลา้นหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 68 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ี
ปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุ้นวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 บริษทัฯมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ภายในวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 

23. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล น้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                           
4 สิงหาคม 2563 
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