
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน           
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส ำหรับ   
งวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของ บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน)                                       
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน                   
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ี มีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถ                  
ไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 6 พฤศจิกำยน 2561 



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,970                  35,485                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 58,944                  44,003                  
สินคา้คงเหลือ 939                       698                       
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 3,395                    2,896                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,536                  13,597                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 103,784                96,679                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 829 8,949
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 4 579,835                552,807                
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 5 9,076                    9,348                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,180                    1,080                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 590,920                572,184                

รวมสินทรัพย์ 694,704                668,863                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6 12,942 -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7 42,366                  35,770                  
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 107,272                95,449                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 657                       669                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 163,237                131,888                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 8 198,989                227,265                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,732                  16,840                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,025                    5,139                    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,858                    1,421                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 228,604                250,665                

รวมหนีสิ้น 391,841                382,553                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 618,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154,688                154,688                
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 9
      หุ้นสามญั 523,463,781 หุ้น 
         (31 ธนัวาคม 2560: หุ้นสามญั 494,999,804 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 130,866                123,750                

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 9 -                            22,493                  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 9 124,268                107,190                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 6,400                    6,400                    
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,329                  26,477                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 302,863                286,310                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 694,704                668,863                
-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 109,880                  89,509                    

รายไดอ่ื้น 329                         327                         

รวมรายได้ 110,209                  89,836                    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุบริการ 81,981                    67,134                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,680                    9,921                      

รวมค่าใช้จ่าย 93,661                    77,055                    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 16,548                    12,781                    

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,110)                    (3,240)                    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 12,438                    9,541                      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (1,744)                    (1,187)                    

ก าไรส าหรับงวด 10,694                    8,354                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 10,694                    8,354                      

ก าไรต่อหุ้น 12

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.020                      0.017                      

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.019                      0.015                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 312,035                  252,058                  

รายไดอ่ื้น 1,222                      1,011                      

รวมรายได้ 313,257                  253,069                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุบริการ 231,056                  195,473                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,637                    30,760                    

รวมค่าใช้จ่าย 265,693                  226,233                  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 47,564                    26,836                    

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,176)                  (10,075)                  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 35,388                    16,761                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (4,892)                    (1,067)                    

ก าไรส าหรับงวด 30,496                    15,694                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 30,496                    15,694                    

ก าไรต่อหุ้น 12

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.058                      0.032                      

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.053                      0.030                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 35,388                    16,761                    
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 40,375                    33,936                    
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง (234)                       66                           
   ตดัจ  าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง -                             (112)                       
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,000                      906                         
   รายไดด้อกเบ้ีย (79)                         (78)                         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 12,176                    10,075                    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 88,626                    61,554                    
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (14,941)                  (7,959)                    
   สินคา้คงเหลือ (240)                       (385)                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (368)                       (1,358)                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (261)                       (479)                       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,923                      5,394                      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -12 -204
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 438                         62                           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 80,165                    56,625                    
   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,895                      2,628                      
   รับดอกเบ้ีย 79                           78                           
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (114)                       (158)                       
   จ่ายดอกเบ้ีย (12,176)                  (10,075)                  
   จ่ายภาษีเงินได้ (2,966)                    (2,442)                    
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนนิงาน 67,883                    46,656                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 8,120                      (6,038)                    

จ่ายช าระเจา้หน้ีสินทรัพย์ (835)                       (304)                       

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (6,193)                    (13,337)                  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 1,460                      650                         

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 2,552                      (19,029)                  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 12,942                    -                             

เงินสดรับช าระค่าหุน้ 1,701                      -                             

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (77,949)                  (55,054)                  

จ่ายเงินปันผล (15,644)                  (5,928)                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (78,950)                  (60,982)                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (8,515)                    (33,355)                  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 35,485                    44,995                    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 26,970                    11,640                    

-                             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าการเงิน 61,496                    78,288                    

   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 507                         1,013                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 110,000                  -                              107,190                  5,000                      21,310                    243,500                  
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 10) 13,750                    -                              -                              -                              (13,750)                   -                              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                              -                              -                              -                              (5,931)                     (5,931)                     
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              15,694                    15,694                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              15,694                    15,694                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 123,750                  -                              107,190                  5,000                      17,323                    253,263                  

-                              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 123,750                  22,493                    107,190                  6,400                      26,477                    286,310                  
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 9) 7,116                      (22,493)                   17,078                    -                              -                              1,701                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                              -                              -                              -                              (15,644)                   (15,644)                   
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              30,496                    30,496                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              30,496                    30,496                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 130,866                  -                              124,268                  6,400                      41,329                    302,863                  

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561
(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                             
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และ                                
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี                                      
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563
หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาท่ีท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 
และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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1.3 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ตน้ทุนบริการรถร่วม 1.2 1.2 3.6 3.3 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 1.6 1.3 4.8 3.6 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 0.5 0.3 1.2 0.9 อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา 0.2 0.2 0.5 0.5 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าคอมมิชชัน่ - 0.3 - 0.3 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกนั) 4,066 3,863 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)   
บริษทั เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ จ ากดั (มีผูบ้ริหารร่วมกนั) 932 865 
นายวินยั พุ่มพิศ (ผูจ้ดัการของบริษทัฯ) 153 148 
นายอ าพล เตชากลู (นอ้งชายกรรมการผูจ้ดัการ) 149 129 

 1,234 1,142 
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(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)   
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย - บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)     

(มีกรรมการร่วมกนั) 3,163 3,397 
ค่าท่ีปรึกษาคา้งจ่าย - นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ ์(กรรมการของบริษทัฯ) - 50 
ค่าเช่าและค่าบริการคา้งจ่าย - บริษทั กรมดิษฐพ์าร์ค จ ากดั                      

(มีกรรมการร่วมกนั) 229 149 
ค่าคอมมิชชัน่คา้งจ่าย - ผูจ้ดัการของบริษทัฯ - 230 

 3,392 3,826 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,787 2,758 10,248 9,760 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 96 85 289 256 
รวม 2,883 2,843 10,537 10,016 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตาม                                
อายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 53,609 41,989 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,125 169 
    3 - 6 เดือน 304 20 
รวมลูกหน้ีการคา้ 56,038 42,178 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการคา้งรับ 2,703 1,727 
เงินทดรองจ่าย 51 86 
ลูกหน้ีอ่ืน 152 12 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 58,944 44,003 

4. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชียานพาหนะส าหรับขนส่งส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 552,807 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 67,171 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (1,226) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (38,917) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 579,835 

ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่งซ่ึงได้มาตามสัญญาเช่า                                                  
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 446 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 439 ล้าน
บาท) 
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5. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 9,348 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,025 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,297) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 9,076 

6. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) 
 

30 กนัยายน 2561 
 

31 ธนัวาคม 2560 
   (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR  12,942 - 
รวม 12,942 - 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  านวน 11.1 ล้านบาท                    
(31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี) 

7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ 29,121 24,833 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,234 1,142 
เจา้หน้ีอ่ืน 788 562 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 507 835 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,993 4,235 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 3,392 3,826 
เงินทดรองรับ 331 337 
รวม 42,366 35,770 
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8. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 328,476 351,035 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (22,215) (28,321) 
รวม 306,261 322,714 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (107,272) (95,449) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 198,989 227,265 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่ายานพาหนะส าหรับขนส่งเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 322,714 
บวก: หน้ีสินเพิ่มในระหวา่งงวด 61,496 
หกั: จ่ายช าระในระหวา่งงวด (77,949) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 306,261 

9. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 (หน่วย) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 97,286,933 
จ านวนใชสิ้ทธิระหวา่งงวด (2,001,406) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 95,285,527 

 ในเดือนธนัวาคม 2560 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัรวมเป็นจ านวน 26.46 ลา้นหน่วย 
โดยบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 26.46 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ    
0.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22.49 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้ดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 
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 ในเดือนมิถุนายน 2561 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัรวมเป็นจ านวน 2 ล้านหน่วย                                     
โดยบริษทัฯได้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ            
0.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1.7 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีช าระแล้วดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561  

10. เงินปันผลจ่ำย 
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560   

- เงินสด  5.9 0.014 
- หุน้ปันผล  13.8 0.031 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือน  
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 
19.7 0.045 

    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 15.6 0.030 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 
15.6 0.030 

11.  ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,744 1,187 4,892 1,067 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 1,744 1,187 4,892 1,067 
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12. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน                        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของ
จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ                                   
หุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่
ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ก าไรส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส าหรับงวด 10,694 8,354 523,464 495,000 0.020 0.017 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่ 
   ผูถื้อหุ้นเดิม (ATP30-W1) - - 48,316 62,275   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ 
   ซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 10,694 8,354 571,780 557,275 0.019 0.015 

 
 ก าไรส าหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส าหรับงวด 30,496 15,694 522,152 495,000 0.058 0.032 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่ 
   ผูถื้อหุ้นเดิม (ATP30-W1) - - 51,512 33,302   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ 
   ซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 30,496 15,694 573,664 528,302 0.053 0.030 
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13. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการรถรับส่ง
พนักงาน และบริษัทฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผล                       
การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช ้                          
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น                    
รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม                               
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3 - 5 ปี 

บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 3.2 2.4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.9 2.9 

14.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

บริษัทฯได้ท าสัญญารับบริการกับบริษัทแห่งหน่ึง (“คู่สัญญา”) ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทคู่สัญญา                           
จะให้บริการให้ค  าปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงบริษทัฯมีภาระจะตอ้งจ่ายค่าบริการเป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท                          
ซ่ึงจะครบก าหนดจ่ายช าระวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

14.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน  6.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 9.6 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ                               
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

15. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 


