(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 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 ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้ ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งและอธิ บายให้ ชัดเจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมู ลในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิ น การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ตั ิ น้ ี ไ ม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้
จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 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 สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อง รายได้ และการตี ความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง กิ จการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้
ที่ เกิ ดขึ้ นจากสัญญาที่ ทากับลู กค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจานวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่
กิ จ การคาดว่า จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ จากการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ ไ ด้ส่ ง มอบให้ แ ก่ ลู ก ค้า และ
กาหนดให้ กิ จการต้องใช้ดุล ยพิ นิจและพิ จารณาข้อเท็ จจริ งและเหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วข้องทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุ บนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบที่ อาจมี ต่องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ มนา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
1.3 นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวเเช่ นเดี ยวกับทีใใช้ในงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันทีใ 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
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ การรถร่ วม
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ค่าที่ปรึ กษา

1.2
1.5
0.5
0.1

0.9
1.3
0.3
0.1

สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
2.4
3.1
0.8
0.3

2.1
2.3
0.6
0.3

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบาย
การกาหนดราคา

อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราตามสัญญา
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้า งระหว่างบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 และวัน ที่
31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2561 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 7)
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 7)
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

3,944

3,863

864
175
152
1,191

865
148
129
1,142

3,030
50

3,397
50

215
3,295

149
230
3,826

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งงวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ทีใ 30 มิ ถุ น ายน 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงานทีใให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
4,181
3,913
96
79
4,277
3,992

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
7,461
7,002
192
171
7,653
7,173
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตาม
อายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี้การค้า
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
รายได้จากการให้บริ การค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4.

51,242

41,989

802
27
52,071
2,881
147
224
55,323

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

ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ยานพาหนะสาหรับขนส่ งสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พันบาท)
552,807
59,817
(1,150)
(25,627)
585,847

ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2561 บริ ษ ัทฯมี ยอดคงเหลื อของยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ งซึ่ งได้มาตามสั ญ ญาเช่ า
ทางการเงิ น โดยมี มู ล ค่ า สุ ทธิ ต ามบัญ ชี เป็ นจ านวนประมาณ 477 ล้า นบาท (31 ธัน วาคม 2560: 439
ล้านบาท)
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์
รายการเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี ส่ ว นปรั บ ปรุ ง อาคารเช่ า และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 มิถุนายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
9,348
620
(858)
9,110

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
6.

เงินเบิกเกินบัญชี ธนำคำร
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
รวม

MOR

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
14,409
14,409
-

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2561 บริ ษ ัท ฯมี วงเงิ น เบิ ก เกิ นบัญ ชี ธ นาคารที่ ย งั ไม่ ไ ด้เบิ ก ใช้จานวน 1.6 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2560: ไม่มี)
7.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้าหนี้การค้า
27,214
24,833
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
1,191
1,142
เจ้าหนี้อื่น
601
562
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
702
835
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4,006
4,235
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
3,295
3,826
เงินทดรองรับ
481
337
รวม
37,490
35,770
5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
354,009
351,035
(25,604)
(28,321)
328,405
322,714
(107,786)
(95,449)
220,619

227,265

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่ าการเงิ นกับบริ ษทั ลี สซิ่ งหลายแห่ งเพื่อเช่ ายานพาหนะสาหรับขนส่ งเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานของกิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี
การเปลี่ยนแปลงของบัญชี หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
บวก: หนี้สินเพิ่มในระหว่างงวด
หัก: จ่ายชาระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
9.

(หน่วย: พันบาท)
322,714
55,690
(49,999)
328,405

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
จานวนใช้สิทธิ ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย)
97,286,933
(2,001,406)
95,285,527

ในเดือนธันวาคม 2560 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญรวมเป็ นจานวน 26.46 ล้านหน่วย
โดยบริ ษทั ฯได้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 26.46 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท ในราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ
0.85 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 22.49 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ชาระแล้วดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในเดือนมิถุนายน 2561 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญรวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 2 ล้านหน่วย
โดยบริ ษ ทั ฯได้จดั สรรหุ ้ นเพิ่ ม ทุ นจานวน 2 ล้านหุ ้ น มู ล ค่าหุ ้น ละ 0.25 บาท ในราคาการใช้สิ ทธิ หุ้น ละ
0.85 บาท ซึ่ งบริ ษ ัท ฯได้จ ดทะเบี ย นการเพิ่ ม ทุ น ที่ ช าระแล้วดัง กล่ า วกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อวัน ที่ 4
กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ฯบันทึกเงินรับจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวจานวน 1.70 ล้านบาท เป็ น “เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ น้ ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
10. เงินปันผลจ่ ำย
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลประจาปี 2559

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

5.9
13.8

0.014
0.031

19.7

0.045

15.6

0.030

15.6

0.030

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

- เงินสด
- หุน้ ปั นผล
รวมเงินปันผลสาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เงินปั นผลประจาปี 2560

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

รวมเงินปันผลสาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

11. ภำษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษี เงิ นได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี เฉลี่ ย
ทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้
ดังนี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560

-

-

-

-

1,406

274

3,148

(120)

1,406

274

3,148

(120)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับ งวด (ไม่รวมกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กาไรต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ 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 วันต้นงวด
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงการคานวณได้ดงั นี้
กาไรสาหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ด

จานวนหุ้นสามัญ

วันที่ 30 มิถุนายน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

2561

2560

2561

2560

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุ้น)

9,309

5,417

-

9,309

กาไรต่อหุ ้น

(พันหุ้น)

2561
(บาท)

2560
(บาท)

521,506

495,000

0.018

0.011

-

50,763

24,712

5,417

572,269

519,712

0.016

0.010

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับงวด
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสามัญที่ออกให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิม (ATP30-W1)
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯสมมติวา่ มีการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

กาไรสาหรับงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ด

จานวนหุ้นสามัญ

วันที่ 30 มิถุนายน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

2561

2560

2561

2560

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันหุ้น)

19,802

7,340

-

19,802

กาไรต่อหุ ้น

(พันหุ้น)

2561
(บาท)

2560
(บาท)

521,484

495,000

0.038

0.015

-

52,193

13,000

7,340

573,677

508,000

0.035

0.014

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับงวด
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสามัญที่ออกให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิม (ATP30-W1)
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯสมมติวา่ มีการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. 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
14. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
14.1 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
30 มิถุนายน 2561
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2.6
2.4

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

14.2 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 ซึ่ ง
จะครบกาหนดจ่ายชาระวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
14.3 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 บริ ษ ทั ฯมี หนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จ านวนเงิ น 5.6 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
15.

กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2561
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