(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิแปรสภาพจาก
บริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ทั มหาชนจากัด โดยบริ ษ ทั ฯจดทะเบี ย น
การแปรสภาพบริ ษทั และการเปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จากัด” เป็ น “บริ ษทั เอทีพี 30
จากัด (มหาชน)” กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นระหว่า งกาลนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงิ น
ระหว่า งกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่า งงวด บริ ษ ัท ฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง และฉบับ ใหม่ ร วมถึ ง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั ฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ในงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558

สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบาย
การกาหนดราคา

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ การรถร่ วม
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ค่าที่ปรึ กษา
ดอกเบี้ยจ่าย

1.2
1.4
0.3
0.2
-

1.0
1.5
0.3
0.1
0.1

2.4
2.8
0.5
0.3
-

2.1
3.3
0.5
0.1
0.2

อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราตามสัญญา
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 8.5 ต่อปี

ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ทั ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
30 มิถุนายน 2559
ค่ าเบีย้ ประกันภัยจ่ ายล่ วงหน้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน) (มีกรรมการร่ วมกัน)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6)
บริ ษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด (มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน)
นายวินยั พุ่มพิศ (ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ)
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 6)
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย - บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
(มีกรรมการร่ วมกัน)
ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย - นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย - บริ ษทั กรมดิษฐ์พาร์ค จากัด
(มีกรรมการร่ วมกัน)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)

2,661

3,011

891
346
1,237

908
908

907
50

2,502
20

127
1,084

126
2,648
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งงวดสามเดื อนและหกเดื อ นสิ้ นสุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี ค่ า ใช้จ่า ย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
3.

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558
3,326
2,487
50
45
3,376
2,532

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558
5,400
4,281
100
90
5,500
4,371

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลื อของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 แยกตาม
อายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี้การค้า
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
36,698
23,388
ค้างชาระ
112
355
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
36,810
23,743
รายได้จากการให้บริ การค้างรับ
1,675
774
เงินทดรองจ่าย
7
215
61
120
ลูกหนี้อื่น
38,553
24,852
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชียานพาหนะสาหรับขนส่ ง สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
345,131
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
76,246
จาหน่ายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่จาหน่าย
(267)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(19,562)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
401,548
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2559 บริ ษ ัทฯมี ยอดคงเหลื อของยานพาหนะส าหรั บขนส่ งซึ่ งได้มาตามสั ญญาเช่ า
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจานวนประมาณ 314 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 260 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นายานพาหนะสาหรับขนส่ งบางส่ วนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวนประมาณ 5.4
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 6.2 ล้านบาท) ไปค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่บริ ษทั ฯได้รับจากสถาบันการเงิน

5.

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
รายการเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี ส่ วนปรั บ ปรุ ง อาคารเช่ า และอุ ปกรณ์ ส าหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ นสุ ดวัน ที่
30 มิถุนายน 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พันบาท)
6,235
2,429
(608)
8,056
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้าหนี้การค้า
21,990
21,971
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
1,237
908
เจ้าหนี้อื่น
843
951
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
764
888
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3,542
3,390
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
907
2,502
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
127
126
ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
50
20
เงินทดรองรับ
208
178
รวม
29,668
30,934

7.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
30 มิถุนายน 2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

260,961
(30,205)
230,756
(66,855)
163,901

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)
240,954
(32,552)
208,402
(49,824)
158,578

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าการเงิ นกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะสาหรับขนส่ งเพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน
ของกิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 5 ปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
การเปลี่ยนแปลงของบัญชี หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก: หนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด
หัก: จ่ายชาระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
8.

(หน่วย: พันบาท)
208,402
49,845
(27,491)
230,756

ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญดังนี้
1) อนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงานในอัตราหุ ้นละ 75 บาท รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ
30 ล้านบาท และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจานวน 443,130 บาท
2) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 40 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 400,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 70 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 700,000 หุ ้น มูลค่า
หุ น้ ละ 100 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 300,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญดังนี้
1) อนุ ม ัติ ก ารแปลงสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
2) อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จานวน 700,000 หุ ้น
เป็ นหุน้ ละ 0.25 บาท จานวน 280,000,000 หุน้
3) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 70 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 280,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท) เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจานวน 110 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ น้ ละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 160,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรก
บริ ษ ทั ฯได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่ม ทุ นและเปลี่ ยนแปลงมูลค่ าหุ ้นกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่ อวันที่
13 มีนาคม 2558 และวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตามลาดับ บริ ษทั ฯได้รับชาระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั ฯจานวน 30 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2558
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างวันที่ 19 - 21 สิ ง หาคม 2558 บริ ษ ทั ฯได้เสนอขายหุ ้ นสามัญเพิ่ มทุ นให้แก่ ป ระชาชนทัว่ ไป
จานวน 160 ล้านหุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.95 บาท คิดเป็ นเงิ นจานวน
152 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้รับชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจานวน และได้จดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงทุนที่
ออกจาหน่ ายและชาระแล้วจากจานวน 70 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 280 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
เป็ นจานวน 110 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 440 ล้านหุ ้น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) กับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2558
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็ นจานวนเงินประมาณ
6.0 ล้านบาท (สุ ทธิจากภาษีเงินได้ 1.2 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้บนั ทึกหักกับส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจานวน 440 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 27 สิ งหาคม 2558
รายการกระทบยอดจานวนหุน้ สามัญ
จานวนหุน้
(พันหุ น้ )
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน
(พันบาท)

100
100
100
0.25
0.25
0.25

40,000
30,000
70,000
70,000
40,000
110,000

400
300
700
280,000
160,000
440,000

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

9.

มูลค่าต่อหุน้
(บาท)

เงินปันผลจ่ าย
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลจ่ายสาหรับปี 2557
เงินปั นผลจ่ายสาหรับปี 2558

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

30

75

9.7

0.022

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีมติให้แก้ไขจานวนเงินปั นผลสาหรับ
ปี 2557 ที่ประกาศจ่ายตามมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญจากจานวน 30 ล้านบาทเป็ นจานวน 27 ล้านบาท
เนื่ องจากมีการแก้ไขค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ งใหม่ โดยได้รับเงินปั นผลคืนจากผูถ้ ือหุ ้น
จานวน 3 ล้านบาท แล้วในเดือนมิถุนายน 2558
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงิ นได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ ย
ทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558

-

-

-

-

(395)
(395)

1,233
1,233

674
674

2,232
2,232

11. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรั บงวดที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ (ไม่ รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานแสดงการคานวณได้ดงั นี้

กาไรสาหรับงวด (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุ น้ )

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558
7,198
2,351
440,000
233,317
0.02
0.01

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558
10,517
4,042
440,000
233,317
0.02
0.02
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. ส่ วนงานดาเนินงาน
บริ ษ ทั ฯดาเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในส่ วนงานดาเนิ นงานที่ รายงานเพี ย งส่ วนงานเดี ย ว คื อ ให้บ ริ ก ารรถรั บ ส่ ง
พนั ก งาน และบริ ษัท ฯด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เ ดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษั ท ฯประเมิ น
ผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น
รายได้ ก าไรจากการด าเนิ น งาน และสิ น ทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นการรายงานตาม
ส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
13. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
13.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่ า ดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าที่ ดิน พื้นที่ ในอาคารและอุ ปกรณ์ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 3 - 10 ปี
บริ ษทั ฯ มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน ดังนี้

จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ว)

1.6
1.7
0.2

1.4
1.7
0.2

13.2 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2559 บริ ษ ัท ฯมี ห นัง สื อ ค้ า ประกัน ซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯเหลื อ อยู่
เป็ นจานวนเงิ น 3.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 3.5 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
14.

การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2559
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