
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวด                                                    
เกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของ บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน)                                       
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 5 พฤศจิกำยน 2562 



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52,853                 38,068                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 65,295                 57,911                 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 951                      777                      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,337                   4,072                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,353                 14,488                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 139,789               115,316               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 839 829
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 4 600,082               601,362               
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 5 9,742                   8,871                   
เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 6 15,000                 -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,339                   1,191                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 627,002               612,253               

รวมสินทรัพย์ 766,791               727,569               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7 11,772 6,413
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 45,636                 38,980                 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 105,767               114,598               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 714                      908                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 163,889               160,899               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 9 155,784               201,118               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,515                 23,527                 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 8,236                   5,001                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,171                   1,969                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 195,706               231,615               

รวมหนีสิ้น 359,595               392,514               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 618,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154,688               154,688               
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 11
      หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น 
         (31 ธนัวาคม 2561: หุ้นสามญั 523,463,781 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154,327               130,866               

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 11 -                           21,048                 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 11 180,576               124,268               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,500 8,500                   
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 63,793 50,373                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 407,196               335,055               

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 766,791               727,569               
-                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2562 2561

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 116,964                  109,880                  

รายไดอ่ื้น 353                         329                         

รวมรายได้ 117,317                  110,209                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุบริการ 86,997                    81,981                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,333                    11,680                    

รวมค่าใช้จ่าย 99,330                    93,661                    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 17,987                    16,548                    

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,051)                    (4,110)                    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 14,936                    12,438                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (2,268)                    (1,744)                    

ก าไรส าหรับงวด 12,668                    10,694                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (913)                       -                         

หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 13 183                         -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด (730)                       -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 11,938                    10,694                    

ก าไรต่อหุ้น 14

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.021                      0.020                      

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.021                      0.019                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2562 2561

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 343,507                  312,035                  

รายไดอ่ื้น 1,666                      1,222                      

รวมรายได้ 345,173                  313,257                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุบริการ 253,477                  231,056                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,385                    34,637                    

รวมค่าใช้จ่าย 292,862                  265,693                  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 52,311                    47,564                    

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10,061)                  (12,176)                  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 42,250                    35,388                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (6,171)                    (4,892)                    

ก าไรส าหรับงวด 36,079                    30,496                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (913)                       -                         

หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 13 183                         -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด (730)                       -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 35,349                    30,496                    

ก าไรต่อหุ้น 14

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.062                      0.058                      

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.061                      0.053                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 42,250                    35,388                    
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 42,900                    40,375                    
   ก  าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง (274)                       (234)                       
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 10                           -                             
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,555                      1,000                      
   รายไดด้อกเบ้ีย (70)                         (79)                         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10,061                    12,176                    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 97,432                    88,626                    
สินทรัพยด์ าเนินงานเพ่ิมข้ึน
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (7,384)                    (14,941)                  
   อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (174)                       (240)                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,188)                    (368)                       
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -373 (261)                       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,703                      6,923                      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -194 -12
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (30)                         324                         
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 93,792                    80,051                    
   รับดอกเบ้ีย 70 79                           
   จ่ายดอกเบ้ีย -10,061 (12,176)                  
   รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 3,395 2,895                      
   จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -3,337 (2,966)                    
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนนิงาน 83,859                    67,883                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (10)                         8,120                      

จ่ายช าระเจา้หน้ีสินทรัพย์ (704)                       (835)                       

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (5,321)                    (6,193)                    

จ่ายเงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน (15,000)                  -                             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 1,300                      1,460                      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (19,735)                  2,552                      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 5,359                      12,942                    

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 58,721                    1,701                      

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (91,494)                  (77,949)                  

จ่ายเงินปันผล (21,925)                  (15,644)                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (49,339)                  (78,950)                  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 14,785                    (8,515)                    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 38,068                    35,485                    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 52,853                    26,970                    

-                             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าการเงิน 37,329                    61,496                    

   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 654                         507                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

บริษทั เอทพีี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 123,750                   22,493                     107,190                   6,400                       26,477                     286,310                   
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 7,116                       (22,493)                    17,078                     -                               -                               1,701                       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                               -                               -                               -                               (15,644)                    (15,644)                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม - ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               30,496                     30,496                     

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 130,866                   21,048                     124,268                   8,500                       50,373                     335,055                   
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 11) 23,461                     (21,048)                    56,308                     -                               -                               58,721                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                               -                               -                               -                               (21,929)                    (21,929)                    
ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               36,079                     36,079                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               (730)                         (730)                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               35,349                     35,349                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 154,327                   -                               180,576                   8,500                       63,793                     407,196                   

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562
(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ 
ระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ                     
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
น้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการ
บญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ               
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17        
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.3 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ตน้ทุนบริการรถร่วม 1.2 1.2 3.7 3.6 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 1.6 1.6 5.0 4.8 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 0.6 0.5 1.6 1.2 อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา 0.2 0.2 0.5 0.5 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกนั) 2,903 4,250 

   
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)   
บริษทั เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ จ ากดั (มีผูบ้ริหารร่วมกนั) 904 903 
นายวินยั พุ่มพิศ (ผูจ้ดัการของบริษทัฯ) 165 213 

นายอ าพล เตชากลู (นอ้งชายกรรมการผูจ้ดัการ) 150 160 

 1,219 1,276 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)   
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย - บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)     

(มีกรรมการร่วมกนั) 884 1,808 
ค่าเช่าและค่าบริการคา้งจ่าย - บริษทั กรมดิษฐพ์าร์ค จ ากดั                      

(มีกรรมการร่วมกนั) 270 232 

 1,154 2,040 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,723 2,787 9,686 10,248 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 166 96 1,574 289 
รวม 2,889 2,883 11,260 10,537 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 แยกตาม                                
อายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 58,432 51,308 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,588 3,072 
 3 - 6 เดือน 669 1,377 
 6 - 12 เดือน 397 - 
   มากกวา่ 12 เดือน 687 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 61,773 55,757 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการคา้งรับ 2,768 1,946 
เงินทดรองจ่าย 134 58 
ลูกหน้ีอ่ืน 620 150 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 65,295 57,911 
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4. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชียานพาหนะส าหรับขนส่งส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 601,362 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 42,281 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (1,026) 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ (1,193) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (41,342) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 600,082 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่งซ่ึงได้มาตามสัญญาเช่า                                                  
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 423 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 460 ลา้นบาท) 

5. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 8,871 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,022 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (10) 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 1,193 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,334) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 9,742 

6. เงินมัดจ ำค่ำซ้ือทีด่ิน 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซ้ือท่ีดิน ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 
28 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดท้  าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและไดช้ าระเงินมดัจ า
ใหแ้ก่ผูข้ายเป็นจ านวน 15 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะช าระเงินท่ีเหลือจ านวน 17.9 ลา้นบาท ในวนัจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
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7. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (ร้อยละต่อปี)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 11,772 6,413 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  านวน 19.2 ล้านบาท                    
(31 ธนัวาคม 2561: 17.6 ลา้นบาท) 

8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ 29,906 26,922 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,219 1,276 
เจา้หน้ีอ่ืน 654 1,079 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 654 704 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,751 6,602 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,154 2,040 
เงินทดรองรับ 298 357 
รวม 45,636 38,980 

9. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 276,705 337,598 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (15,154) (21,882) 
รวม 261,551 315,716 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (105,767) (114,598) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 155,784 201,118 
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 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่ายานพาหนะส าหรับขนส่งเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 315,716 
บวก: หน้ีสินเพิ่มในระหวา่งงวด 37,329 
หกั: จ่ายช าระในระหวา่งงวด (91,494) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 261,551 

10. ส ำรองผลประโยชน์พนักงำน 

  การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 5,001 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,241 
         ตน้ทุนบริการในอดีต 1,314 
         ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
             ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน 

 
913 

หกั:   จ่ายในระหวา่งงวด  (233) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 8,236 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
จะมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไข
โครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 1.3 ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว โดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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11. ทุนเรือนหุ้น 

 ในเดือนธันวาคม 2561 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัรวมเป็นจ านวน 24.76 ลา้นหน่วย 
โดยบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 24.76 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 
0.85 บาท บริษทัฯบนัทึกเงินรับจากการใช้สิทธิดังกล่าวจ านวน 21.05 ล้านบาท เป็น “เงินรับล่วงหน้า                                               
ค่าหุ้น” ในส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีช าระแลว้
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 

ในเดือนพฤษภาคม 2562 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัรวมเป็นจ านวน 69.08 ลา้นหน่วย 
โดยบริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 69.08 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 
0.85 บาท รวมเป็นมูลค่า 58.72 ล้านบาท และบริษทัฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีช าระแล้วดงักล่าวกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิและหมดอายุการใชสิ้ทธิแลว้เม่ือ
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 มีจ านวน 1.44 ลา้นหน่วย  

12. เงินปันผลจ่ำย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 15.6 0.03 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 
15.6 0.03 

    
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 21.9 0.04 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
21.9 0.04 
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13. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                          
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,268 1,744 6,171 4,892 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 2,268 1,744 6,171 4,892 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน
จากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (183) - (183) - 
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14. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ 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 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส าหรับงวด 12,668 10,694 617,310 523,464 0.021 0.020 

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

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ 
   ซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 12,668 10,694 617,310 571,780 0.021 0.019 

 
 ก าไรส าหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

จ านวนหุ้นสามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส าหรับงวด 36,079 30,496 581,376 522,152 0.062 0.058 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกให้แก่ 
   ผูถื้อหุ้นเดิม (ATP30-W1) - - 14,887 51,512   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ 
   ซ้ือหุ้นสามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 36,079 30,496 596,263 573,664 0.061 0.053 
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15. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการรถรับส่ง
พนักงาน และบริษัทฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผล                       
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้                           
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น                    
รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม                               
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

16.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 1 - 4 ปี 

บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 2.7 3.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 0.5 1.5 

16.2 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 6.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 6.7 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ                         
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

17. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน
ประมาณ 12.3 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 


