(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริ ษ ัท ฯเลื อ กน าเสนองบการเงิ น ระหว่า งกาลแบบย่อ อย่า งไรก็ ต ามบริ ษ ัท ฯได้แ สดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น และ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษ ทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2560) จ านวนหลายฉบั บ ซึ่ งมี ผ ลบั ง คับ ใช้ ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับ
การปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่ อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สัญ ญาที่ ท ากับ ลู กค้า ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ นที่ มี รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่
1 มกราคม 2562 หลักการสาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่ อสร้ าง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อ ง รายได้ และการตี ค วามมาตรฐานบัญ ชี ที่ เกี่ ย วข้อง กิ จ การต้อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ อื่ น มาตรฐานฉบับ นี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรั บ การรั บ รู ้ รายได้
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพิ นิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุ การณ์ ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการพิ จารณาตามหลักการ
ในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ องบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม น า
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
1.3 นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ในงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ การรถร่ วม
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ค่าที่ปรึ กษา

1.2
1.6
0.3
0.2

1.2
1.0
0.3
0.2

นโยบายการกาหนดราคา

อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราตามสัญญา
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และวัน ที่
31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

ค่ ำเบีย้ ประกันภัยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน) (มีกรรมการร่ วมกัน)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - บุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 6)
บริ ษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด (มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน)
นายวินยั พุ่มพิศ (ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ)
นายอาพล เตชากูล (น้องชายกรรมการผูจ้ ดั การ)
เจ้ ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 6)
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย - บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
(มีกรรมการร่ วมกัน)
ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย - นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ (กรรมการของบริ ษทั ฯ)
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย - บริ ษทั กรมดิษฐ์พาร์ค จากัด
(มีกรรมการร่ วมกัน)
ค่าคอมมิชชัน่ ค้างจ่าย - ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ

3,736

3,863

884
179
136
1,199

865
148
129
1,142

3,079
50

3,397
50

160
3,289

149
230
3,826

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561
3,280
96
3,376

(หน่วย: พันบาท)
2560
3,089
92
3,181
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลื อของลู ก หนี้ การค้าและลู ก หนี้ อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตาม
อายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ ได้ดงั นี้
31 มีนาคม 2561
ลูกหนี้การค้า
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
รายได้จากการให้บริ การค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4.

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

46,783

41,989

3,352
18
50,153
2,886
140
214
53,393

169
20
42,178
1,727
86
12
44,003

ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ยานพาหนะสาหรับขนส่ งสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สรุ ปได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จาหน่ายและตัดจาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่จาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
552,807
17,351
(230)
(12,830)
557,098

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 บริ ษ ัท ฯมี ยอดคงเหลื อของยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ งซึ่ งได้ มาตามสั ญ ญาเช่ า
ทางการเงิ น โดยมี มูล ค่าสุ ท ธิ ตามบัญ ชี เป็ นจานวนประมาณ 446 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 439 ล้าน
บาท)
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญ ชี ส่ วนปรั บ ปรุ ง อาคารเช่ าและอุ ปกรณ์ ส าหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวัน ที่
31 มีนาคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
9,348
278
(422)
9,204

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
6.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
เงินทดรองรับ
รวม
7.

(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
25,623
24,833
1,199
1,142
1,002
562
690
835
5,549
4,235
3,289
3,826
259
337
37,611
35,770

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
31 มีนาคม 2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

341,922
(25,778)
316,144
(96,431)
219,713

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
351,035
(28,321)
322,714
(95,449)
227,265
5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่ าการเงินกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ ายานพาหนะสาหรับขนส่ งเพื่อใช้ในการดาเนิ นงาน
ของกิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี
การเปลี่ยนแปลงของบัญชี หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
322,714
15,930
(22,500)
316,144

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
บวก: หนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด
หัก: จ่ายชาระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
8.

ภำษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษี เงิ นได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี เฉลี่ ย
ทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2560

2561
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
(รำยได้ ) ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
9.

-

-

1,742

(394)

1,742

(394)

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับ งวด (ไม่รวมกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กาไรต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของ
จานวนถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน้ าหนัก ของหุ ้น สามัญ ที่ ออกอยู่ในระหว่างงวดกับ จานวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนัก ของ
หุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติวา่
ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงการคานวณได้ดงั นี้
กาไรสาหรับงวดสามเดือน จานวนหุน้ สามัญ
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2561
2560
2561
2560
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน้ ) (พันหุน้ )
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับงวด
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (ATP30-W1)
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯสมมติวา่
มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

10,493

1,923

521,462

495,000

-

-

52,609

-

10,493

1,923

574,071

495,000

กาไรต่อหุน้
2561
2560
(บาท)
(บาท)
0.020

0.004

0.018

0.004

10. ส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษ ัท ฯด าเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในส่ วนงานดาเนิ น งานที่ รายงานเพี ย งส่ วนงานเดี ย ว คื อ ให้ บ ริ ก ารรถรั บ ส่ ง
พนั ก งาน และบริ ษัท ฯด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผล
การปฏิ บ ัติง านของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากก าไรหรื อขาดทุ น จากการดาเนิ น งานซึ่ งวัดมู ล ค่ าโดยใช้
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 วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
11. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
11.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษ ทั ฯได้เข้าท าสั ญ ญาเช่ าดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับ การเช่ าที่ ดิน พื้ นที่ ในอาคารและอุ ป กรณ์ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 3 - 5 ปี
บริ ษทั ฯ มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน ดังนี้
31 มีนาคม 2561
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.0
3.1

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
2.4
2.9
7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
บริ ษ ัท ฯได้ท าสั ญ ญารั บ บริ ก ารกับ บริ ษ ัท แห่ งหนึ่ ง (“คู่ สั ญ ญา”) ภายใต้สั ญ ญาดัง กล่ าวบริ ษ ัท คู่ สั ญ ญา
จะให้บริ การให้คาปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งบริ ษทั ฯมีภาระจะต้องจ่ายค่าบริ การเป็ นจานวนเงิน 1 ล้านบาท
11.3 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2561 บริ ษ ทั ฯมี ห นังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ัท ฯเหลื ออยู่เป็ น
จ านวนเงิ น 7.0 ล้า นบาท (31 ธัน วาคม 2560: 9.6 ล้า นบาท) ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ ภาระผู ก พัน ทางปฏิ บ ัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
12.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2560
ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงิ น ประมาณ 15.6 ล้านบาท บริ ษ ัท ฯได้จ่ายเงิ น ปั น ผลดังกล่ าวแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

13.

กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

8

