
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 
(รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน                   
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ 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: 11 สิงหำคม 2563 



ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,575                  40,910                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 53,451                  59,764                  

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 1,109                    791                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,920                    3,803                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,676                    16,237                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 92,731                  121,505                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 597 839

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 5 633,299                587,615                

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 6 51,668                  43,847                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,025                    1,582                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 686,589                633,883                

รวมสินทรัพย์ 779,320                755,388                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7 -                            11,968

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 29,336                  39,868                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 4,010                    830                       

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 88,386                  94,731                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 688                       2,335                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 122,420                149,732                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 31,190                  21,170                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 10 182,230                137,496                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,849                  30,521                  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 9,448                    8,615                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,491                    2,263                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 256,208                200,065                

รวมหนีสิ้น 378,628                349,797                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 12

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น

      (31 ธนัวาคม 2562: หุ้นสามญั 618,750,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154,327                154,688                

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 154,327                154,327                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 180,576                180,576                

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10,900                  10,900                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 54,889                  59,788                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 400,692                405,591                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 779,320                755,388                

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 86,794                    113,648                  
รายไดอ่ื้น 209                         757                         

รวมรายได้ 87,003                    114,405                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 67,277                    83,947                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,452                    14,070                    

รวมค่าใช้จ่าย 79,729                    98,017                    

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 7,274                      16,388                    
ตน้ทุนทางการเงิน (2,866)                    (3,347)                    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ (844)                       -                             

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,564                      13,041                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (73)                         (1,800)                    

ก าไรส าหรับงวด 3,491                      11,241                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 3,491                      11,241                    

ก าไรต่อหุ้น 15
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.006                      0.019                      
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.006                      0.019                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 189,791                  226,543                  
รายไดอ่ื้น 285                         1,313                      

รวมรายได้ 190,076                  227,856                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 148,776                  166,480                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,554                    27,052                    

รวมค่าใช้จ่าย 173,330                  193,532                  

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 16,746                    34,324                    
ตน้ทุนทางการเงิน (5,632)                    (7,010)                    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ (1,465)                    -                             

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 9,649                      27,314                    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (703)                       (3,903)                    

ก าไรส าหรับงวด 8,946                      23,411                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 8,946                      23,411                    

ก าไรต่อหุ้น 15
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.014                      0.042                      
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.014                      0.040                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 9,649                      27,314                    
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 31,571                    28,272                    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 1,465                      -                             

   ก  าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง -                             (322)                       
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 25                           10                           

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 910                         2,141                      
   รายไดด้อกเบ้ีย (35)                         (68)                         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,632                      7,010                      
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 49,217                    64,357                    
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,974                      (7,864)                    
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (318)                       (242)                       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,669                      (172)                       
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 379                         (288)                       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (13,555)                  965                         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -1,647 -62
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 228                         62                           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 42,947                    56,756                    
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (77)                         -                             

   รับดอกเบ้ีย 35                           68                           
   จ่ายดอกเบ้ีย (5,632)                    (7,010)                    
   รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 4,067                      3,395                      
   จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (1,920)                    (2,183)                    

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 39,420                    51,026                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 242                         (8)                           
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น (178)                       (704)                       
ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์ (2,471)                    (3,703)                    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง -                             1,300                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,407)                    (3,115)                    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (11,968)                  2,037                      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 5,000                      -                             
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้น (5,000)                    -                             
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 15,000                    -                             
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (1,800)                    -                             
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (40,230)                  (61,661)                  
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                             58,721                    
จ่ายเงินปันผล (12,350)                  (21,925)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (51,348)                  (22,828)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (14,335)                  25,083                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 40,910                    38,068                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 26,575                    63,151                    
-                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ยานพาหนะส าหรับขนส่งและอาคารเพ่ิมข้ึนจากการท าสัญญาเช่า 73,767                    29,565                    
   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 3,205                      472                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 130,866                  21,048                    124,268                  8,500                       50,373                    335,055                  
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 23,461                    (21,048)                   56,308                    -                              -                              58,721                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                              -                              -                              -                              (21,929)                   (21,929)                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              23,411                    23,411                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 154,327                  -                              180,576                  8,500                       51,855                    395,258                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 154,327                  -                              180,576                  10,900                    59,788                    405,591                  
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 2) -                              -                              -                              -                              (1,499)                     (1,499)                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 154,327                  -                              180,576                  10,900                    58,289                    404,092                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                              -                              -                              -                              (12,346)                   (12,346)                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              8,946                       8,946                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 154,327                  -                              180,576                  10,900                    54,889                    400,692                  

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก าไรสะสม

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563
(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการ                         
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น                          
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด                 
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ                 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน                
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                       
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับ                      
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี                         
และการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว              
มาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน                    
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุ ติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                                    
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน                          
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากการรับรู้รายการผลขาดทุน
ด้านเครดิต ซ่ึงบริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็น             
ต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณา                 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563               
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ                 
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า          
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน 

บริษทัฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                          
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

1.3 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสัญญาเช่า 

1.3.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน             
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯพิจารณา               
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงบริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายใน         
การพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
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1.3.2 สัญญำเช่ำ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน          
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสิน               
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากบริษทัฯไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย  
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ          
บริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม ่

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่             
มำถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน          
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง                
งวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี           
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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 ผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจาก             
การน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม  
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ                     
ทางการเงิน 

มาตรฐาน               
การรายงาน               
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม  
2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 59,764 (1,874) - 57,890 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16,237 - (628) 15,609 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 43,847 - 5,480 49,327 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี (94,731) - (1,577) (96,308) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (137,496) - (3,275) (140,771) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (30,521) 375 - (30,146) 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (59,788) (1,499) - (58,289) 

2.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ ว ันท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                  
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรกเกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงิน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย  
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2.2 สัญญำเช่ำ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระ                          
ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16         
มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 

(หน่วย: พนับาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,365 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (99) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  3,784 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (939) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (259) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 4,852 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 232,227 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 237,079 

ประกอบดว้ย  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 96,308 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 140,771 

 237,079 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ท่ีดิน 4,817 
อาคาร 259 
อุปกรณ์ 404 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5,480 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

7 
 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ตน้ทุนบริการรถร่วม 1.0 1.2 2.1 2.5 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 1.1 1.7 2.4 3.4 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 0.3 0.5 0.8 1.0 อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา 0.1 0.1 0.3 0.3 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,563 3,300 

   
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหารร่วมกนั) 659 875 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและนอ้งชายกรรมการผูจ้ดัการ) 295 320 

 954 1,195 

   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 200 2,901 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,988 4,085 5,866 6,963 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 199 1,241 397 1,408 
รวม 3,187 5,326 6,263 8,371 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 50,898 53,906 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  823 1,958 
    3 - 6 เดือน 854 955 
    6 - 12 เดือน 2,250 160 

    มากกวา่ 12 เดือน 235 396 
รวม 55,060 57,375 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - หน้ีสงสัยจะสูญ (3,339) - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 51,721 57,375 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการคา้งรับ 1,584 1,867 
เงินทดรองจ่าย 66 82 
ลูกหน้ีอ่ืน 80 440 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 53,451 59,764 
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5. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชียานพาหนะส าหรับขนส่งส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 587,615 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 75,577 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (19) 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ (311) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (29,563) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 633,299 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของยานพาหนะส าหรับขนส่งซ่ึงไดม้าตามสัญญาเช่า                                                  
จ านวนประมาณ 415 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 399 ลา้นบาท) 

6. ทีด่ิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 43,847 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน 
     การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 5,480 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,866 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (6) 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 311 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,830) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 51,668 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าตามสัญญาเช่า                                                  
จ  านวนประมาณ 4.8 ลา้นบาท 
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7. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 11,968 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  านวน 31 ล้านบาท                    
(31 ธนัวาคม 2562: 19 ลา้นบาท) 

8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ 17,165 28,641 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 954 1,195 
เจา้หน้ีอ่ืน 569 1,034 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 3,205 178 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,976 5,735 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 200 2,901 
เงินทดรองรับ 267 184 
รวม 29,336 39,868 

9. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว 35,200 22,000 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,010) (830) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 31,190 21,170 

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัฯได้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงจ านวน 22 ล้านบาท                 
ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบั
อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมขั้นต ่า เงินกู้ยืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดยการจดทะเบียนจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง                  
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้ทยอยจ่ายคืนเงินต้นแล้วเป็นจ านวน                
1.8 ลา้นบาท 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารแห่งเดียวกันจ านวน 15 ล้านบาท                                       
ตามมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ                    
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2565                              
และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวน                             
18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 18 ลา้นบาท) 

10. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 287,262 244,837 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (16,646) (12,610) 
รวม 270,616 232,227 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (88,386) (94,731) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด 

ช าระภายในหน่ึงปี 182,230 137,496 

 บริษทัฯได้ท าสัญญาเช่ากบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่ายานพาหนะส าหรับขนส่งและสัญญาเช่าท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน                
อายขุองสัญญามีระยะเวลา 1 - 5 ปี 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 232,227 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐาน                                                                 
     การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 4,852 
บวก: หน้ีสินเพิ่มในระหวา่งงวด 73,767 
หกั: จ่ายช าระในระหวา่งงวด (40,230) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 270,616 
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11. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 8,615 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 910 
หกั: ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (77) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 9,448 

12. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จากจ านวน 154.69 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 618.75 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) เป็นจ านวน 
154.33 ล้านบาท (หุ้นสามญัจ านวน 617.31 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท) โดยการยกเลิกหุ้น
สามญัท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 1.44 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ซ่ึงส ารองไวส้ าหรับการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  (ATP30-W1) และบริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุน            
จดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 

13. เงินปันผลจ่ำย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 21.9 0.04 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
21.9 0.04 

    
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 12.4 0.02 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดหกเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
12.4 0.02 
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14. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (82) - - - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 155 1,800 703 3,903 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 73 1,800 703 3,903 

15. 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 
วนัที่ 30 มิถุนายน 

จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส าหรับงวด 3,491 11,241 617,310 577,834 0.006 0.019 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหแ้ก่ 
   ผูถื้อหุน้เดิม (ATP30-W1) - - - 15,297   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ 
   ซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 3,491 11,241 617,310 593,131 0.006 0.019 
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 ก าไรส าหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 30 มิถุนายน 

จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก าไรส าหรับงวด 8,946 23,411 617,310 563,112 0.014 0.042 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหแ้ก่ 
   ผูถื้อหุน้เดิม (ATP30-W1) - - - 22,453   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯสมมติวา่มีการใชสิ้ทธิ 
   ซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 8,946 23,411 617,310 585,565 0.014 0.040 

16. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการรถรับส่ง
พนักงาน และบริษัทฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผล                       
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้                           
เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน                   
ดังนั้น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน            
ตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

17.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 17.1 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก่อสร้างอาคารส านกังาน โรงจอดรถและลานจอดรถ 

17.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการต่าง ๆ เช่น สัญญาการดูแลรักษาความปลอดภยั อายุของสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉล่ีย 1 - 4 ปี  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายภายในหน่ึงปีภายใตส้ัญญาบริการจ านวน 
0.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: จ านวน 0.9 ลา้นบาท)  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 12.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 6.7 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติั                         
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 


