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วิสัยทัศน์ 

เราจะเป็นผู้ น าในการให้บริการรับส่งพนักงานแก่
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมั่น พัฒนาการ
บริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้บริการและ
สร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล 
 

พนัธกิจ 
• รักษาฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริมสร้างการเติบโต และ
ขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเน่ือง สู่ความยัง่ยืน 

• ปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริหารและควบคมุการเดิน
รถเพ่ือความปลอดภยั และตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ 

• พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 
• รักษาฐานลูกค้าเดิมและควบคู่ไปกับสร้างฐานลูกค้า
ใหม่ ด้วยการให้บริการท่ีมีคณุภาพ 

• พฒันาระบบปฏิบัติการ และมาตรฐานการให้บริการ
รับส่งพนกังานอย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรฝ่าย
ปฏิบตัิการ และผู้ขบัข่ีให้ได้มาตรฐาน 

• ให้ความส าคัญและเสริมสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ 
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สำรจำกประธำนกรรมกำร 

 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

 

ตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทในปี 2548 บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (ATP30) ได้มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจในการรับ-ส่ง

บคุลากรให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ โดยค านึงถึง ความปลอดภยั ตรงต่อเวลาและความสะดวกสบายของผู้ โดยสาร

เป็นส าคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ATP30 ได้พัฒนาระบบการให้บริการมาโดยตลอด ทัง้ในด้านการจัดหารถที่

เหมาะสม พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพนกังานขบัรถให้ไปสู่การขับขี่และบริการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนระบบบริหาร

จดัการการเดินรถให้มีประสทิธิภาพ อยูต่ลอดเวลา 

 จากเหตผุลดงักล่าว ATP30 จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชัน้น าต่างๆ ในการใช้บริการขนส่งบุคลากรของ

บริษัท ท าให้ ATP30 ได้ขยายกิจการอยา่งต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา จนกระทัง่ปัจจบุนั ATP30 ได้มีรถบสัและรถตู้

ให้บริการรวม 139 คนัและมีผู้ ร่วมให้บริการอีกกว่า 100 คนั โดยในปี 2558 ATP30 สามารถท ารายได้ 264.27 ล้านบาท 

โดยมีอตัราเพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 12.79 และมีผลก าไรสทุธิ 11.80 ล้านบาท โดยมีอตัราเพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 

46.80 อนัเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของลกูค้าและการบริหารจดัการด้านต้นทนุท่ีมีประสทิธิภาพของ ATP30 

 ความส าเร็จของ ATP30 ดงัที่กลา่วมา มิอาจเกิดขึน้ได้หากปราศจากความทุ่มเทเสียสละทัง้แรงกายและแรงใจ

ของคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลงัความสามารถและเป็นพลงั

ขบัเคลื่อนธุรกิจของ ATP30 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ATP30 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เช่ือมัน่และเลือกใช้บริการของ 

ATP30 รวมทัง้พนัธมิตรทางธุรกิจทกุท่านที่ให้ความร่วมมือในการขยายกิจการของ ATP30 เป็นอย่างดี ตลอดจนผู้ ถือหุ้น

ทกุทา่นท่ีได้ให้ความเช่ือมัน่ในการร่วมเป็นเจ้าของ ATP30 ในปัจจบุนั 

 สุดท้ายนี  ้ผมในฐานะตัวแทนของ บริษัท เอทีพี  30 จ ากัด (มหาชน) ขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน มั่นใจได้ว่า 

คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนกังานทกุท่านจะมุ่งมัน่ปฏิบตัิงาน ด้วยหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ค านึงถึงผู้มีสว่นได้สว่น

เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ ATP30 สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวหน้าสู่ความส าเร็จต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมทัง้สร้าง

ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

 

 

 

             (นายชาติชาย พานชิชีวะ) 

                     ประธานคณะกรรมการ 

                      บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 



 
 

3 รายงานประจ าปี 2558 บริษัท เอทพีี 30 จ ากัด (มหาชน) 

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  จ านวน 3 ท่าน คือ นางสุวรรณี  ค ามั่น เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายก าชัย          

บญุจิรโชติ เป็นกรรมการตรวจสอบ  และ ดร.สพุจน์  เธียรวฒุิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ส าคญั คือ การสอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีการ

ตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

พิจารณาความสมเหตสุมผลในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และมีการ

เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทน 

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชมุรวม 6 ครัง้ โดยที่กรรมการตรวจสอบได้เข้าประชมุครบ

ทกุทา่น และในบางครัง้เป็นการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย สรุปประเด็นที่เป็นสาระส าคญั

ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2558 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีแล้ว ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกบัค าชีแ้จง
ของผู้ สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชี โดยมีความถกูต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

2. ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้
สอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม  โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน  และก ากับให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในติดตามและรายงานในเร่ืองที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ฝ่ายจดัการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของหนว่ยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่มีประเด็นที่เป็นสาระส าคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่รายการดงักลา่ว เป็นรายการ
ที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสดุต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
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5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2558 เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
ด าเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีประสทิธิผล โดยได้สอบทานขอบเขตการ
ปฏิบตัิงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบมี
คณุภาพ 

6. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาค่าสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ว่าเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพื่อให้แต่งตัง้คุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ คุณชลรส  สนัติ
อศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4523  หรือ คณุกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล  ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขที่ 5874  แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
ข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชี เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจ าปี 
2559 โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ สอบบัญชีเป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และความช านาญ ผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้สว่นเสีย
กบับริษัท ในสว่นคา่สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2559 นัน้ ได้พิจารณาแล้ววา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ยืนยนัว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิครบถ้วนตามกฎบตัรฯ และได้รายงานผลการปฏิบตัิงาน รวมทัง้น าเสนอ
ข้อเสนอแนะ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ที่มีการประชมุ 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั มีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ

ด าเนินงานภายใต้ระบบการควบคมุภายในท่ีโปร่งใสและเหมาะสม มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีมีประสทิธิผลเช่ือถือได้  

จากการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ โดยรวมบริษัทมีระบบการควบคมุ

ภายในที่ เพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการ

ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัท  

ระบบบญัชี และรายงานทางการเงินมีความถกูต้องเช่ือถือได้ รวมทัง้ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย วา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

                                                            

     (นางสวุรรณี  ค ามัน่) 

          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

          บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมลูท่ัวไปและข้อมลูส ำคัญอ่ืน 

 
ช่ือบริษัทภาษาไทย  บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ  ATP 30 Public Company Limited 
เลขทะเบียนนิตบิคุคล  0107558000105 
การประกอบธุรกิจ  ให้บริการรถไมป่ระจ าทางเพื่อขนสง่พนกังานของโรงงานอตุสาหกรรม

ตา่งๆ ทัง้ในและนอกเขตนิคมอตุสาหกรรม  
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 700/199 หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

20160 
    โทรศพัท์ 038-468-788 , 038-468-789 

โทรสาร 038-468-788 
ท่ีตัง้สาขาระยอง  เลขท่ี 13/3 ซอยมาบชลดู 4 ถนนมาบชลดู แหลมสน ต าบลห้วยโป่ง 

อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท์และโทรสาร 038-683-151 

ท่ีตัง้ส านกังานบางพระ เลขท่ี 102/48 หมูท่ี่ 9  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
20210 
โทรศพัท์และโทรสาร 038-313-054 

เว็ปไซต์    www.atp30.com 
ทนุจดทะเบียน   110,000,000 บาท 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว  110,000,000 บาท 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น  0.25 บาท 
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คณะกรรมกำรบริษัท 
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ปริญญาโท  
คณะ Business Economics สาขาการค้าระหวา่งประเทศ และสาขาการตลาด  
มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก รัฐแคลฟิอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี  
คณะ Business Economics สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลยั ซาน ฟรานซิสโก                 
รัฐแคลฟิอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั   
ประธานกรรมการ         บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี จ ากดั 
ประธานกรรมการ         บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริหาร    บริษัท บางกอกคริสตลั จ ากดั 
ประธานกรรมการบริหาร     บริษัท พารากอน คาร์ เรนทลั จ ากดั 
กรรมการผู้จดัการใหญ่     บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

ปริญญาโท  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี  
คณะอตุสาหกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกลขนถา่ย  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั  
ผู้อ านวยการสายงานพฒันาทีด่ิน บริษัท อมตะคอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการ บริษัท อมตะปิโตรเลยีม จ ากดั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นำยชำติชำย พำนิชชีวะ   
ประธำนกรรมกำร 
 

 

นำยวิวัฒน์ กรมดิษฐ์   
รองประธำนกรรมกำร / ท่ีปรึกษำ 
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ปริญญาโท  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์        
ปริญญาตรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั  
กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

ปริญญาโท  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี  

คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั  

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วเีอ็น จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ / President  Amata (Vietnam) Joint Stock company 

 
 

 

 

ปริญญาโท  
คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพฒันาชมุชน  
มหาวิทยาลยัควีนส์แลนด์ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลยี 

ปริญญาตรี  
สถิติศาสตร์บณัฑิต แผนกวชิาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั   
เลขาธิการมลูนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

 

 

นำยปิยะ เตชำกลู   
กรรมกำร / กรรมกำรผูจั้ดกำร 
 

 

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ 
กรรมกำร 

 

 

นำงสวุรรณี ค ำมัน่ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
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เนตบิัณฑติไทย 
ปริญญาโท  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั   

หวัหน้าส านกังาน ส านกักฎหมายนิติพล 

 

 

 

ปริญญาเอก 
Electronic Engineering มหาวทิยาลยัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
ปริญญาโท 
Information and Computer Sciences มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีโตโยฮาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ปริญญาตรี (เกียรตนิิยมอนัดบัหน่ึง)  
คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรไฟฟา้ (สือ่สาร)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั   
ผู้อ านวยการ  โครงการความร่วมมือระหวา่งคณะวิศวกรรมศาสตร์กบั 

ภาคอตุสาหกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

กรรมการอิสระ/   บริษัท ชิลแมทช์ จ ากดั 
กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการ    บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชัน่ จ ากดั 

 

หมายเหต ุ: นางสาวสมุาลี  เอกนิพิฐสริ  ท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานกุารบริษัท 

 

 

 

นำยก ำชัย บญุจิรโชติ 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 

 

ดร.สพุจน์ เธียรวุฒิ 
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร โดยมผีู้บริหารทัง้หมด 7 ทา่น 
และมีบคุลากรรวมทัง้สิน้ 184 ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูจั้ดกำรฝ่ำย

ซ่อมบ ำรงุ 

 

ผูจั้ดกำรฝ่ำย

ปฏิบัติกำร 

ผูจั้ดกำรฝ่ำย

บคุคลและ

ธรุกำร 

 

ผูจั้ดกำรฝ่ำย

บัญชี 

ผูจั้ดกำรฝ่ำย

กำรเงินและ

ควบคุม 

ผูจั้ดกำรฝ่ำย

ควำม

ปลอดภัย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรผูจั้ดกำร ท่ีปรึกษำ 

เลขำนกุำรบริษัท 
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1. คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทัง้หมด 7 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายชาตชิาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 

นายววิฒัน์  กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา 

นายปิยะ  เตชากลู กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

นางสมหะทยั  พานิชชีวะ กรรมการ 

นางสวุรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

นายก าชยั  บญุจิรโชต ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

ดร.สพุจน์  เธียรวฒุ ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
หมายเหต ุ: -   กรรมการล าดบัที่ 4 ได้รับแตง่ตัง้จากมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 7/2556 เม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2556 

    -    กรรมการล าดบัที่ 5 ถึงล าดบัที่ 7 ได้รับแตง่ตัง้จากมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 7/2556 เม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2556 เพ่ือ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบจากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัที่ 
30 เมษายน 2557 

 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
 นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์  นายปิยะ เตชากลู กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนั 

และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้หมด 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นางสวุรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

นายก าชยั  บญุจิรโชต ิ กรรมการตรวจสอบ  

ดร.สพุจน์  เธียรวฒุ ิ กรรมการตรวจสอบ  
หมายเหต ุ:  -  กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ นางสวุรรณี ค ามัน่ซึง่จบ

การศกึษาระดบัปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพฒันาชมุชน จากมหาวิทยาลยัควีนส์ แลนด์ เมืองบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย และจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีสถิติศาสตร์บณัฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมีประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่ส าคญั ได้แก่ ปี 2551 –  ปี 2557 
ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และปี 2558 ถึงปัจจบุนั ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการมลูนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
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3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ทัง้หมด 4 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

ดร.สพุจน์   เธียรวฒุ ิ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

นายปิยะ  เตชากลู กรรมการบริหารความเสีย่ง 

นายชยัยทุธ   นวลสาย กรรมการบริหารความเสีย่ง 

นางสาวนิชานนัท์  รัตนเกต ุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

4. คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร ทัง้หมด 3 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

นายชาตชิาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริหาร 

นายววิฒัน์  กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร 

นายปิยะ  เตชากลู กรรมการบริหาร 
  

5. คณะผู้บริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะผู้บริหาร ทัง้หมด 7 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

 นายปิยะ  เตชากลู กรรมการผู้จดัการ / ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ 
(รักษาการ) 

 นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุ ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

 นางสาวโชตกิา วีระศิลป์ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและควบคมุ 

 นางสาวพรรณี คหูาวลัย์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 นายชยัยทุธ  นวลสาย ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยั 

 นายภาสกร  เช่ียวชาญกิจ ผู้จดัการฝ่ายบ ารุงรักษา 

 นายนฤบดี                  ยี่บญุยนัต์ ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ 
   หมายเหต:ุ -   นายชยัยทุธ นวลสาย ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็น ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยั โดยมีผลตัง้แต ่1 มิถนุายน 2558 เป็นต้นไป 
                      -   นายนฤบดี ยี่บญุยนัต์ ได้แจ้งลาออกจากการเป็น ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ โดยมีผลตัง้แต ่1 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป 

    -   นางสาวนิชานนัท์ รัตนเกต ุได้รับแตง่ตัง้ให้เป็น รองกรรมการผู้จดัการ ตามมติที่ประชมุกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 วนัที่ 25  
      กมุภาพนัธ์ 2559 
 

6. เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2557 ได้มีมตแิตง่ตัง้ให้ นางสาวสมุาล ี เอกนิพิฐสริ  

ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

เบีย้ประชุม 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2558 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท ในวงเงินรวมไมเ่กิน 2,000,000 บาทตอ่ปี โดยก าหนดการจ่ายเบีย้ประชมุตามต าแหนง่ ดงันี ้

ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม 

กรรมการครัง้ที่ 1/2558 
เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2558 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 

ภายหลังที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2558 วนัที่ 14 มีนาคม 2558 

ประธานกรรมการบริษัท 12,000 บาท 15,000 บาท 

รองประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท 12,000 บาท 

กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
ทัง้นี ้ ใน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับเบีย้ประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(หนว่ย : บาท) 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ปี 2558 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

นายชาตชิาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 102,000 - 102,000 

นายววิฒัน์  กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา 82,000 - 82,000 

นายปิยะ เตชากลู กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 70,000 - 70,000 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ 40,000 - 40,000 

นางสวุรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 

70,000 87,000 157,000 

นายก าชยั  บญุจริโชต ิ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

70,000 60,000 130,000 

ดร.สพุจน์ เธียรวฒุ ิ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

70,000 60,000 130,000 

หมายเหต:ุ - บริษัทจ่ายค่าเบีย้ประชมุครัง้แรกตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ที่จดัขึน้เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงคา่ตอบแทนกรรมการในสว่นค่าเบีย้ประชมุส าหรับปี 
2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- บริษัทได้แต่งตัง้ให้บคุคลล าดบัที่ 2 เข้าด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 
เม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2558  

- นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาเป็นรายเดือนเท่ากับ 21,052.63 บาท โดยบริษัทเร่ิมจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบันายวิวฒัน์ฯ ในเดือนมกราคม 2558 โดยสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจา่ยเป็นเงินจ านวนเทา่กบั 252,631.56 บาท 
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เม่ือวนัที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2558 มีมติปรับเพ่ิมค่าตอบแทนต าแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจโดยมี
ผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นตนัไป  
 

โบนัสกรรมการ 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2558 ก าหนดเงินโบนสัส าหรับคณะกรรมการขึน้อยู่
กบัผลการด าเนินงานของบริษัทในแตล่ะปี แตท่ัง้นีส้งูสดุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคล และให้คณะกรรมการมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนนีแ้ก่กรรมการแตล่ะทา่น  

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน 
(คน) 

บาท 
จ านวน 
(คน) 

บาท 
จ านวน 
(คน) 

บาท 

เงนิเดือน เบีย้เลีย้ง และโบนัส 5 4,157,231 7 5,467,026 7 6,857,225 
ประกันสังคม 5 20,020 7 38,925 7 51,000 
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ - - 7 49,031 7 88,433 

รวม 5 4,177,251 7 5,554,982 7 6,996,668 
   หมายเหต ุ: -  บริษัทได้ด าเนินการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึง่บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย  

- ในชว่งที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสัเทา่นัน้ 
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8. จ านวนบุคลากรทัง้หมด 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนกังานทัง้หมด 184 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่

พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 46.40 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั เงิน

ช่วยเหลอืพิเศษ เงินประกนัสงัคม เงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ านวน (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ผู้บริหาร 5 7 7 
พนักงาน     
 ฝ่ายบัญชี 3 4 4 
 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 2 3 6 
 ฝ่ายปฏิบัติการ – ชลบุรี    

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 6 6 8 

  นกัขบั 44 52 53 
 ฝ่ายปฏิบัติการ – ระยอง    

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 6 6 5 

  นกัขบั 29 32 52 
 ฝ่ายปฏิบัติการ – บางพระ    

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 4 4 4 

  นกัขบั 20 31 32 
 ฝ่ายการเงนิและควบคุม - - 1 
 ฝ่ายซ่อมบ ารุง 9 10 12 
 ฝ่ายความปลอดภยั - - - 

รวม 128 155 184 
 

9. นโยบายพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้และพฒันาบคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันานกัขบั (Driver) ซึ่ง

เป็นบคุลากรกลุม่ใหญ่ของบริษัท โดยบริษัทได้จดัท าหลกัสตูรที่มุง่เน้นพฒันาศกัยภาพทางด้านการขบัขี่ (Technical Skill) 

ศกัยภาพทางด้านจิตใจและการบริการ (Soft Skill) ควบคูไ่ปด้วย 
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ข้อมลูหลักทรัพย์และผูถื้อหุ้น 

 
1. ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วดงันี ้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ทุนจดทะเบียน  40,000,000 บาท 110,000,000 บาท 110,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 40,000,000 บาท  70,000,000 บาท 110,000,000 บาท 

หุ้นสามัญ               400,000 หุ้น        440,000,000 หุ้น 440,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100 บาท 0.25 บาท 0.25  บาท 

หมายเหต ุ: ในวนัที 19 มีนาคม 2558 บริษัท ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุและเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นกบักระทรวงพาณิชย์ 
  

2. ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2559 
(Par = 0.25 บาท) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มนายปิยะ เตชากลู 98,500,000 22.39% 
 1.1 นายปิยะ  เตชากูล 49,500,000  

 1.2 นางสายสทุธ์ิ  เตชากูล 49,000,000  

2 กลุ่มพานิชชวีะ 88,625,000 20.14% 
 2.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 40,320,000  

 2.2 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.3 นายพาทิศ พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.4 นายสาริศ พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.5 เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.6 นางสาวนนัทิยา พานิชชีวะ 8,400,000  

 2.7 นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ 8,400,000  

 2.8 นางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ 4,625,000  

3 กลุ่มกรมดษิฐ์ 66,411,011 15.09% 
 3.1 นายวิวฒัน์  กรมดิษฐ์ 39,200,000  

 3.2 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จ ากดั 27,191,011  

 3.3 นางสาววิชยา กรมดิษฐ์ 20,000  
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ล าดับ ชื่อผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2559 
(Par = 0.25 บาท) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

4 นางศิรินดา ธนาวิศรุต 14,223,200 3.23% 
5 นายบัณฑติ  ตุงคะเศรณี 14,000,000 3.18% 
6 นายพงษ์ชัย  จงไพศาลศิลป์ 11,200,000 2.55% 
7 นางสาวจิตติมา จารุภราดา 5,200,000 1.18% 
8 นางจนิตนา กฤษณานุวัตร์ 4,475,000 1.02% 
9 นายพชร เสริมทรัพย์ 4,400,000 1.00% 
10 นางสาวมินตรา พงษ์พทิกัษ์ 3,800,000 0.86% 
11 อื่น ๆ 129,165,789 29.36% 

 รวม 440,000,000  100.00% 

 
3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที่เหลือหลงัจาก
หกัภาษีและสาํรองต่างๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคํานึงถึ งความจําเป็น
และเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนมุตัิ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสม
และไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัททัง้นีจ้ะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมทกุคราว 

(หนว่ย: บาท) 
ปี 2556 2557 2558 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น  0.04 0.05 0.04 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น  7.50 หรือเทา่กบั 0.02 เมื่อมลูคา่
ที่ตราไว้ตอ่หุ้นเทา่กบั 0.25 บาท  

67.50 หรือเทา่กบั 0.17 เมื่อมลูคา่
ที่ตราไว้ตอ่หุ้นเทา่กบั 0.25 บาท 

0.022 

มลูคา่เงินปันผลที่จ่าย 3,000,000 27,000,000 9,680,000 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ  51.83% 348.45% 82.05% 
หมายเหต ุ:-  เม่ือวนั 12 มีนาคม 2558 บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสําหรับปี 2557 ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จํานวน 30          

ล้านบาท ซึ่งภายหลังบริษัทมีมติแก้ไขจํานวนเงินปันผลเป็น 27 ล้านบาท เน่ืองจาก มีการแก้ไขค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ
สําหรับขนสง่ใหม ่ 
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นโยบำยและภำพรวม 

กำรประกอบธรุกิจ 
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1. ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วงทผ่ีานมา 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จ ากดั ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2548 

โดยนายปิยะ เตชากลู ร่วมกบันายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์และนายชาติชาย พานิชชีวะ เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการขนสง่พนกังาน

ระหวา่งเขตชมุชนที่พกัอาศยัไปยงัสถานประกอบการ ในเขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ , อมตะซิตี ้จงัหวดั

ระยอง และขยายไปยงัสถานประกอบการภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกซึ่ งเป็นพืน้ที่ที่มี

โรงงานอตุสาหกรรมและสถานประกอบการตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาบริษัทมีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทมีรถโดยสารให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ รถบสั รถมินิบสั รถตู้วีไอพีและรถตู้  จ านวนรวม 139 คนั  

 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารขนสง่บคุลากร ระหวา่งแหลง่ที่พกัอาศยัใน

เขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก 
(Eastern Seaboard)  ซึง่ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนสง่ไม่ประจ าทาง จากกรมขนสง่ทางบก โดย 
บริษัทมีรถโดยสารให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ รถบสั (จ านวนที่นัง่มากกว่า 40 ที่นัง่) รถมินิบสั (จ านวนที่นัง่ไม่เกิน 30 ที่
นัง่) รถตู้วีไอพี (จ านวนที่นัง่ไมเ่กิน 8 ที่นัง่) และรถตู้  โดยแบง่รูปแบบการบริการเป็น 2 รูปแบบ การให้บริการโดยรถโดยสาร
ของบริษัท ซึง่ประมาณร้อยละ 91 เป็นรถบสั สว่นท่ีเหลอืเป็นรถตู้และรถมินิบสั และการให้บริการโดยรถร่วมบริการ ซึง่กว่า
ร้อยละ 88 เป็นรถตู้  สว่นท่ีเหลือเป็นรถบสั อีกทัง้บริษัทยงัน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเดินรถ ท าให้สามารถ
ควบคมุต้นทุนและคณุภาพการขบัของนกัขบั รวมถึงเส้นทางการเดินรถ และเวลาในการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารและการจดัการเดินรถ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความส าคญัแก่การพฒันาคณุภาพของนกัขบั 
โดยก าหนดกระบวนการคดัเลือกนกัขบั รวมถึงการจดัอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะความปลอดภยัในการขบัรถเพื่อสร้างจิตส านึก
ในการให้บริการ รวมทัง้ปลกูฝังให้เกิดความใสใ่จตอ่สวสัดิภาพในชีวิตและทรัพย์สนิของลกูค้าและผู้ ร่วมเดินทางบนถนน 
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ลักษณะกำรประกอบธรุกิจ 

 
บริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทางโดยกรมขนสง่ทางบก ปัจจบุนับริษัทแบง่รูปแบบ

รถที่ให้บริการรับ-สง่เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  

1) รถโดยสารของบริษัท :  

 รถโดยสารของบริษัททุกคนัได้ขึน้ทะเบียนเป็นรถที่ได้รับอนุญาตรับ-ส่งบุคคลถกูต้องตามกฎหมาย 

(ปา้ยทะเบียนสเีหลอืงตวัหนงัสือด า) ซึง่บริษัทร่วมกบัผู้ผลติและจ าหน่ายรถชัน้น า อาทิ สแกนเนียและฮีโน ่

เพื่อออกแบบโครงสร้างรถบัสให้มีความปลอดภยัและสะดวกสบายต่อผู้ โดยสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 รถโดยสารของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 139 คัน แบ่งเป็นรถบัสโดยสารจ านวน 127 คัน รถมินิบัส

โดยสารจ านวน 2 คนั รถตู้วีไอพี 2 คนั และรถตู้โดยสารจ านวน 8 คนั 

2) รถโดยสารร่วมบริการ : 

บริษัทมีรถร่วมบริการท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัท ซึง่บริษัทคดัเลือกจากผู้ให้บริการรถร่วม

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรถร่วมบริการที่ให้บริการ

รวมทัง้สิน้ 100 คัน แบ่งเป็นรถตู้ ร่วมบริการ 88 คนั และรถบัสร่วมบริการ 12 คัน (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 

ปริมาณรถร่วมบริการอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยขึน้อยูก่บัความต้องการใช้งาน) โดยตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 

2558 บริษัทได้ก าหนดนโยบายการใช้ผู้ ร่วมบริการที่จะให้บริการ จะต้องเป็นบคุคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ

อนญุาตจากกรมการขนสง่ทางบก  ในการเป็นผู้ได้รับอนญุาตเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ า

ทางเทา่นัน้ 
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจัดหาและให้บริการลกูค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าเสนอรูปแบบรถ เส้นทางเดินรถ
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ลูกค้าลงนามในสัญญาว่าจ้าง
บริการรับส่งพนักงาน 

บริษัทบริหารและจัดการการรับส่ง
พนักงาน ตามเส้นทางที่ตกลงไว้กับลูกค้า 

รถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) / รถ
โดยสาร-ที่น่ังไม่เกิน 30 ที่น่ัง (รถมินิบัศ) รถโดยสารขนาดใหญ่ /

รถโดยสารขนาดเล็ก  

คัดสรรบุคลากรเพื่อเป็นนักขับประจ า
รถ 

จัดหารถให้ตรงตามความต้องการ 
ของลูกค้า 

กรณีรถใหม่: ส่ังประกอบรถบัส  

กรณีรถใช้แล้ว: ปรับปรุงซ่อมแซม 

 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักขับก่อน
การให้บริการ 

พร้อมให้บริการรับส่งพนักงาน 

บริษัทจัดท ารายงานการเดินทาง
ประจ าวันเพื่อรายงานแก่ลูกค้า 

คัดเลือกผู้ให้บริการจาก
ภายนอก  (รถร่วม) 

ประเภทรถโดยสาร 

จ านวนรถโดยสาร/จ านวนผู้ โดยสาร 

เส้นทางและตารางเวลาการเดินรถ 

คา่ใช้จา่ย 

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับ
ลูกค้าตามสัญญา 

กรณี ใช้รถของบริษัท กรณี ใช้รถร่วม 

รถตู้  / รถตู้ วีไอพี 
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ขัน้ตอนการจัดหาและให้บริการลูกค้า 
1. บริษัทจะร่วมประชุมกบัลกูค้าเพื่อหารือและน าเสนอรูปแบบการเดินรถรับสง่พนกังาน โดยบริษัทจะใช้ข้อมลูที่

เก่ียวข้องจากลูกค้า เช่น จ านวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อประกอบการ
ออกแบบลกัษณะรถ จ านวนรถ เส้นทางการเดินรถ ตารางเวลารับส่ง จุดรับส่ง และค่าใช้จ่าย ให้แก่ลกูค้า
พิจารณา 

2. เมื่อลกูค้าพิจารณาตกลงวา่จ้าง ตามที่บริษัทได้เสนอ บริษัทจะจดัท าสญัญาบริการขนสง่พนกังาน (Employee 
transportation Service Agreement)  

3. บริษัทจะด าเนินการจัดหารถโดยสารและนักขับ เพื่อเตรียมส าหรับการเดินรถตามสัญญาบริการ  มี
รายละเอียดดงันี ้
3.1 กรณีที่ด าเนินการด้วยรถของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถบสัโดยสารใหม่ บริษัทจะสัง่ประกอบรถบสั 

โดยการสั่งซื อ้  โครงรถและเค ร่ืองยนต์ (Chassis) และสั่งท าตัวถัง (Body) พร้อมตกแต่ง จาก
ผู้ประกอบการชัน้น าที่ได้มาตรฐาน  และบริษัทต้องอบรมคดัเลอืกบคุลากรเพื่อเป็นนกัขบัประจ ารถ  

3.2 กรณีที่ด าเนินการด้วยรถร่วมบริการ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นรถตู้ โดยสาร บริษัทจะท าสญัญาตกลงกบัรถร่วม
บริการ เพื่อให้มาด าเนินการรับสง่ ตามที่บริษัทได้ตกลงในสญัญาบริการกบัลกูค้า โดยรถร่วมบริการมี
หน้าที่ จดัหารถและนกัขบัเพื่อให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทในนามของ บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

4. บริษัทจะด าเนินการจดัตารางการเดินรถตามที่ได้ตกลงไว้ในสญัญา และเร่ิมบริการรับสง่พนกังาน ตามตาราง
ที่ก าหนด โดยสามารถอธิบายการด าเนินการรับสง่ พนกังาน ได้ดงันี ้

 
ภาพแสดง ขัน้ตอนการให้บริการรับส่งพนักงาน 

              
 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

จุดรับ-ส่งท่ี 2 

จุดรับ-ส่งท่ี 1 

จุดรับ-ส่งท่ี 3 

จุดรับ-ส่งท่ี 4 

จุดจอดรถ ATP 

สถานประกอบการ 

ศูนย์ควบคุม

การเดนิรถ 

ระบบดาวเทียมตดิตามรถ 



 
 

23 รายงานประจ าปี 2558 บริษัท เอทพีี 30 จ ากัด (มหาชน) 

4.1 นักขับจะน ารถมายังจุดจอดรถ เพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบสภาพ ความสะอาด ความ
เรียบร้อย ภายในรถโดยสารก่อนปฏิบตัิหน้าที่ 30 นาที 

4.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการจะออกด าเนินการสุม่วดัระดบัแอลกอฮอล์ และสารเสพติด รวมไปถึงสภาพ
ความพร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจของนกัขบั เพื่อบนัทกึเป็นรายงานให้แก่ลกูค้า ซึง่นกัขบัท่ีมีความพร้อม
ในการขบัยานพาหนะต้องมีระดบัแอลกอฮอล์ เท่ากบั 0 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ และหากตรวจพบระดบั
แอลกอฮอล์มากกวา่ระดบัดงักลา่วแตน้่อยกวา่ 50 มิลลิกรัม เปอร์เซนต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการจะท า
การประเมินความพร้อมในการขับของนักขับเป็นล าดับแรก หากนักขับอยู่ในเกณฑ์ความพร้อมที่
เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการจะประจ ารถไปกบันกัขบั เพื่อควบคมุและดแูลการ
ขบั แต่ในกรณีที่ตรวจพบว่านกัขบัมีระดบัแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้
เมาสรุาตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ .ศ . 2537) และเป็นผู้ที่ถกูห้ามขบัขี่รถ ตามพระราชบญัญตัิจราจร
ทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะด าเนินการหานักขับทดแทน ซึ่งมาจากนักขับ
ส ารองของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการจะเป็นผู้ด าเนินการขบัแทน 

4.3 นกัขบัจะเร่ิมเดินรถไปยงัจดุรับ-สง่ตา่งๆ ตามเวลาและเส้นทางที่ได้ตกลงไว้กบัลกูค้า 
4.4 นกัขบัจะท าการบนัทึกเวลาที่ถึงและออกจากจุด-รับส่ง และบนัทึกจ านวนพนกังานที่ขึน้รถ เพื่อเป็น

ข้อมลูรายงานให้แก่ลกูค้า 
4.5 เมื่อนกัขบัด าเนินการรับ-สง่พนกังานยงัจดุหมายปลายทางอยา่งปลอดภยัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นกัขบัจะ

น ารถไปยงัจดุจอดรถที่ก าหนด เพื่อเตรียมตวัรับ-สง่พนกังานในรอบถดัไป 
4.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการจะด าเนินการรวบรวมข้อมลูของนกัขบั มาจดัท าเป็นรายงานประจ าวนัเพื่อสง่

ให้แก่ลกูค้า และวางใบแจ้งหนีเ้มื่อให้บริการครบเดือน 
4.7 บริษัทจะด าเนินการปรับเส้นทาง เวลา การเดินรถ จากข้อมลูที่บนัทึกไว้ เช่น กรณีที่บางจุดรับ-ส่ง มี

จ านวนพนกังานจ านวนมากขึน้หรือน้อยลง เนื่องจากลาออกหรือย้ายที่อยูข่องพนกังาน บริษัทจะเสนอ
การปรับจดุรับ-สง่ ให้แก่ลกูค้าพิจารณา โดยค านงึถึงความเหมาะสมและคา่ใช้จ่าย 

4.8 บริษัทจัดให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริษัทด้วยสญัญาณดาวเทียม  (GPS Tracking) ซึ่งจะ
ท างานร่วมกับ Software ที่เรียกว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นัน้จะท าหน้าที่เก็บ
รวบรวมข้อมลูที่ได้รับจากตวั GPS Tracking เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ต าแหน่งปัจจุบนัของตวั GPS Tracking และยงัสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลงัได้ตลอดเวลา ตาม
ความสามารถของ GPS Tracking System เช่น ความเร็วรถ สถานะของรถ ระดับน า้มัน เป็นต้น 
นอกจากนีบ้ริษัทได้ผลกัดันให้รถร่วมบริการเร่ิมท าการติดตัง้ระบบจีพีเอสเพื่อใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบตัิงานของรถอีกด้วย 
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จ ำนวนรถโดยสำรท่ีให้บริกำรในปี 2556 ถึงปี 2558 

สัดส่วนรำยได้ของบริษัท แยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรมของลกูค้ำในปี 2558 
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เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกิจ 
 

บริษัทมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่มีที่ตัง้โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือ

นอกนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ที่ภาคตะวันออกครอบคลุมพืน้ที่ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด

ปราจีนบรีุ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ท าการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการท างานอยา่ง

ตอ่เนื่อง โดยยดึหลกัความพงึพอใจของลกูค้าเป็นส าคญั และยดึมัน่กบันโยบายในการให้บริการดงันี ้ 

 หลกัความปลอดภยั ( Safety ) 

 หลกัภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือ ( Reliability ) 

 หลกัความสะดวกสบาย ( Comfort )  
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กำรจัดกำรและกำรก ำกับดแูลกิจกำร 

 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of 
Best Practices) รวมทัง้ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัการ
ก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องกบับริษัท ซึง่สามารถอธิบายได้ ดงันี ้
 
สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders)  
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือการรอน
สิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้  

1. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินงานของกิจการอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2. การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเลอืกใช้สถานท่ีที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงเลอืกวนัและเวลาที่
เหมาะสม 

3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่าง
เพียงพอส าหรับการพิจารณา ให้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของ
บริษัท และ/หรือตามที่กฎหมายก าหนด และก าหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการ
พิจารณาลงมติของผู้ ถือหุ้ นในทุกวาระ รวมถึงก าหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบในวาระส าคญัๆ หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

4. ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบตัิให้มีการแถลงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสทิธิตามข้อบงัคบัของ
บริษัท การด าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทัง้การตัง้
ค าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่
ด ารงต าแหน่งเฉพาะเร่ืองต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซกัถามต่างๆ ทัง้นี ้ประธาน
กรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะก าหนดเวลาในการประชุมให้ผู้
ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อยา่งเต็มที่ 

5. หลงัเสร็จสิน้การประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีก่อนตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เปิดท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์รอบถดัไป และบริษัทจะมีการบนัทกึการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
โดยมีเนือ้หาที่ประชมุถกูต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ การแจงคะแนนนบั
ทกุๆ วาระ และข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นที่ส าคญั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงาน
การประชมุไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  
 บริษัทให้ความส าคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นอยา่งเทา่เทียม โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้

1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบอ านาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ ถือหุ้ นได้
พิจารณาคดัเลือกเป็นผู้ รับมอบอ านาจในการประชุมผู้ ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ ถือ
หุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงมติในแตล่ะวาระได้เอง 

2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
และมีความเห็นว่าวาระดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอ านวย
ความสะดวกในการน าเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะด าเนินการแจ้งเพิ่มวาระการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายงับริษัท เพื่อขอเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายงับริษัท พร้อมจดัสง่ข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ
และหนงัสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมาอย่างครบถ้วน ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 
เดือนก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าวที่ผ่านการตรวจสอบ
คณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนดเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในแตล่ะปี 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ไป 

4. บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยก าหนดในคู่มือการปฏิบตัิงานของ
พนกังานในหวัข้อจริยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึง่ได้มีการเผยแพร่ให้พนกังานทกุคนทราบ 

5. บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมลูส าคญัอนัมีผลต่อการ
ลงทนุ โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ทกุครัง้ที่มีการซือ้หรือขาย
หลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   
 บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีสว่นได้เสยี และได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท  เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจวา่สทิธิตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยี ไม่วา่จะเป็น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า กิจการคู่
ค้า ตลอดจนสงัคมจะได้รับการดแูล นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้เสริมสร้างความร่วมมือกบัผู้มีสว่นได้เสียในกลุม่ต่างๆ เพื่อให้
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไป มีความมัน่คง และตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพื่อสร้างความส าเร็จในระยะ
ยาว โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่ว ดงันี ้

1. ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
2. การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าตามสญัญาที่ตกลง

กนั 
3. เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าในการให้บริการ 
4. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกบัเจ้าหนีท้ี่ให้การสนบัสนนุเงินกู้แก่บริษัท 
5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี หลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า 
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6. มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม รวมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมในชมุชนเพื่อ
เกือ้กลูสงัคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 บริษัทมีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้
ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลาและเทา่เทียมกนัแก่นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
ทัง้ในสว่นของขา่วสาร ข้อมลูบริษัท รายงานทางการเงิน ข้อมลูที่น าเสนอแก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ และข้อมลูส าคญัอื่น
ที่มีผลกระทบต่อมลูค่าหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยภายหลงัจากที่บริษัทได้รับอนญุาตให้น าหุ้นสามญัเข้าเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกับนกัลงทุนและช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

1. ข้อมลูเผยแพร่และขา่วสารผา่นเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 
2. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี - Annual Report (แบบ 56-2) 

 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  
 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน กรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการจึงท าให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจในการของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  
 บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ 
และมีการถ่วงดุลในมติที่ส าคญั ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
รวมทัง้ กรรมการบริษัทจะไมส่ามารถอนมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเอง หรือบคุคลที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมี
สว่นได้เสยีในการท ารายการนัน้ 
 ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคมุภายใน โดยปัจจุบนับริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั  ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท รวมถึงท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน 
และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และต้องรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้และจัดท าแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 

2) การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบับริษัทมหาชนจ ากัด และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจดัการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชมุจะสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลา



 
 

29 รายงานประจ าปี 2558 บริษัท เอทพีี 30 จ ากัด (มหาชน) 

ให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัได้อย่างครบถ้วนโดย
ทัว่กัน  โดยบริษัทจะน าสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ พร้อมทัง้ก าหนดให้กรรมการมหีน้าที่ต้องเข้าประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ เว้นแต่
กรณีที่มีเหตุจ าเป็น นอกจากนีบ้ริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ
ตรวจสอบได้  

3) รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน ซึง่รวมถึงงบการเงินของ
บริษัท และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้รายงานทางการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือ
ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงัในการจัดท าและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

4) การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
 บริษัทจะสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรตา่งๆ 
อยูเ่สมอ โดยหลกัสตูรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสมัมนาอยา่งน้อยจะเป็นหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation 
Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 
ทัง้นี ้เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทต่อไป 

5) ความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ 
 คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย โดยข้อมลูที่เปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซึง่รวมถึงรายงานทางการเงินผลการ
ด าเนินงานข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้จากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ
ส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัท 
 ในสว่นของงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) บริษัทยงัไม่ได้จดัตัง้หน่วยงานขึน้มาเฉพาะ แต่ได้
มอบหมายนางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู้จดัการฝ่ายการเงินและควบคมุ เป็นผู้ดแูลการติดต่อสื่อสารกบันกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์และผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ 038-468-789 ทัง้นีบ้ริษัทมีแผนงานที่จะจัดตัง้
หนว่ยงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้มาเป็นหนว่ยงานเฉพาะด้านเพื่อดแูล รับผิดชอบสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในอนาคต 
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ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

 
นโยบายภาพรวม 
 บริษัท ได้ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งก าหนดหลกัการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การ
เคารพสทิธิมนษุยชน การปฎิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม การร่วม
พฒันาชุมชนหรือสงัคม และการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 

 
การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บริษัทก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมในด้านตา่งๆ ดงันี ้
การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

1) บริษัท มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุง่มัน่ท าความดีตอ่บคุคล กลุม่ชนชน 
สงัคมและสิง่แวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการ
ควบคมุที่ดี  

2) ไมใ่ห้ผลประโยชน์สิง่ใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้มาซึง่งานหรือผลประโยชน์
อื่นใด 

3) ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัท จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่
ค้าให้ทราบลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

4) ไมก่่อความเดือดร้อนให้แก่ชุมชุม หรือสงัคมโดยรอบบริษัท ไมว่่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ 
มลภาวะทางเสยีง รวมทัง้ความสะอาด  

5) ปฏิบตัิตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภยั ของผู้โดยสารรวมทัง้ผู้ ร่วมใช้ถนนทกุราย 
6) ด้านการปฏิบตัิตอ่คู่แข่งทางการค้า บริษัท จะปฏิบตัิตอ่คู่แขง่ทางการค้า ภายใต้กรอบกติกา

ของการแข่งขนัที่ดี และไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่
สจุริต 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิน้เชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะน าระบบที่มีประสิทธิผล มาใช้ในการ
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ตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีสว่นร่วมใน
การคอร์รัปชัน่ การให้/รับสนิบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัท ตระหนกัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานที่มนษุย์ทกุคนพึงมีโดยเสมอภาคกนัเพื่อการ

ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทาง
การเมือง หรือความเช่ือในทางอื่นใด ชาติหรือพืน้เพทาง สงัคม ทรัพย์สนิ ก าเนิด หรือสถานะ 

 
การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่มีความล าเอียง สนับสนุนในการสร้าง

ศกัยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีความเข้าใจใน
เร่ืองจรรยาบรรณ ท่ีพนกังานต้องพงึปฏิบตัิ จดัสวสัดิการให้พนกังานอยา่งเหมาะสมตามผลการท างานอยา่งเป็นธรรม   

 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
1) บริษัท จะปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ  และไม่เปิดเผย

ข้อมูลของลกูค้าที่ตนได้ลว่งรู้มาเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไว้ไม่
เปิดเผย เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย 

2) บริษัท จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กับลกูค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
เง่ือนไขไมไ่ด้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 

 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ได้ให้ความส าคญัด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตระหนกัดีว่าการให้บริการด้วยรถโดยสารขนาดใหญ่

จะมีการใช้เชือ้เพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสียจากกระบวนการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร อาทิ 
น า้มนัเคร่ือง อะไหล่เก่า เป็นต้น ดังนัน้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินการ บริษัท  จึงได้
ด าเนินการบริหารจดัการด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ดงันี ้

1) การลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาผลาญของเคร่ืองยนต์รถโดยสาร ด้วยการเลือกใช้
เคร่ืองยนต์ใหม ่และมีการบ ารุงรักษาตามคูม่ือที่ถกูต้อง 

2) เลอืกใช้น า้มนัเชือ้เพลงิที่ได้มาตรฐาน ไมม่ีสารตะกัว่ ซึง่จะสง่ผลชัน้บรรยากาศ 
3) ไมด่ดัแปลงหรือกระท าการใดๆ ต่อเคร่ืองยนต์ ท่ีไมไ่ด้ตามหลกัวิศวกรรมยานยนต์สง่ผลต่อการเผาไหม้

ของเคร่ืองยนต์จนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ  
4) การก าจัดของเสียที่อาจเกิดขึน้จากการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร ส่วนกระบวนการซ่อมบ ารุงรถยนต์ 

ปัจจุบันได้จัดการให้มีการจัดเก็บโดยผู้ เช่ียวชาญ อาทิ น า้มันเคร่ือง ที่มีการเปลี่ยนถ่าย ได้ว่าจ้าง
บคุคลภายนอกด าเนินการก าจดัอยา่งถกูวิธีเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกบัสิง่แวดล้อม  
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัท จะปฏิบตัิหรือควบคุมให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และรับผิดชอบต่อสงัคม  

รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลอื สนบัสนนุ และอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคม ทัง้ในชมุชนใกล้เคียง
และชมุชนอื่นๆ 

 
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการด าเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม       
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัท จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง

องค์กร ซึ่งหมายถึงการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ เปา้หมายของนวตักรรมคือการเปลีย่นแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้สิง่ตา่งๆ เกิดเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึน้ ก่อผลติผล
ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 

 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 
บริษัทให้การสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม แก่ชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง ทัง้ในรูปแบบ

ของการสนบัสนุนให้พนกังานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม และการอ านวยความสะดวกให้ด้วยการน ารถบัสของบริษัท
ให้บริการรับสง่โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย  

 
โครงการสนับสนุนพานักเรียน เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสือน้อย”  

           ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ค่ายลูกเสือกญัจนัช  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 
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โครงการสนับสนุนพานักเรียน โรงเรียนนิคมวิทยา เข้าค่ายคุณธรรม “ตามรอยพระยุคลบาทชาติ
เข้มแข็งมั่นคง” 
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ปัจจัยควำมเส่ียง 

 

ปัจจยัความเสีย่งที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันีอ้้างอิงจากข้อมลูปัจจุบนัและคาดการณ์อนาคตเทา่ที่สามารถระบไุด้ 
ซึง่ปัจจยัความเสี่ยงที่มีนยัส าคญับางประการ อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยปัจจยัความเสี่ยงที่
ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้มิได้เป็นปัจจยัความเสี่ยงทัง้หมดที่มีอยู่ กลา่วคือ อาจมีปัจจยัความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยงัไม่อาจ
ทราบได้ และอาจมีปัจจยัความเสีย่งบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทในขณะนี ้แต่ใน
อนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อรายได้ ผลก าไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง 
แหลง่เงินทนุ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณา
ข้อมลูอยา่งรอบคอบ 

นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ
บริษัทที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี ้อาทิ “แผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เช่ือว่า” “ประมาณ” 

“อาจจะ” หรือค าหรือข้อความอื่นใดในท านองเดียวกัน เป็นค าหรือข้อความที่บ่งชีถ้ึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งมี
ความไมแ่นน่อน และผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากการคาดการณ์ได้ 

 
ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้าจ านวนน้อยรายและอยู่ในวงจ ากัด 

 บริษัทด าเนินธุรกิจให้บริการเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิคมอตุสาหกรรมและพืน้ที่ใกล้เคียงเป็นหลกั อาทิ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด เป็นต้น โดยมีรายได้จาก
ให้บริการเดินรถระหว่าง ปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบั 206.14 ล้านบาท 234.31 ล้านบาท และ 264.27 ล้านบาท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 99.36 ร้อยละ 99.70  และร้อยละ 99.64 ของรายได้รวมในแต่ละปี และแบ่งออกเป็นรายได้จากรถโดยสาร
ของบริษัท ระหว่าง ปี 2556 ถึง ปี 2558  เท่ากับ 135.07 ล้านบาท 161.95 ล้านบาท และ 196.26 ล้านบาท และรายได้
จากรถร่วมบริการเท่ากับ 71.07 ล้านบาท 72.36 ล้านบาท และ 68.01 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่ง ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 บริษัทมีจ านวนลกูค้า 24 ราย ที่ให้บริการเดินรถอยู่ ซึ่งลกัษณะการให้บริการเดินรถจะด าเนินการในรูปแบบของ
สญัญาให้บริการเดินรถที่ขึน้อยูก่บัราคา ข้อตกลง ความต้องการและนโยบายภายในของลกูค้าแตล่ะราย สว่นระยะเวลา
ของสญัญาบริการมีตัง้แต ่1 - 5 ปี ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่ 3 รายที่สร้างยอดรายได้ให้กบั
บริษัทมากกวา่ร้อยละ 28.72 ของรายได้จากการบริการ  โดยลกูค้ารายใหญ่แตล่ะราย มีสญัญาให้บริการถึงปี 2559 2561 
2562 ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทมีจ านวนลกูค้าไมม่ากนกั ประกอบกบัมียอดรายได้กวา่ร้อยละ 28.72 ของรายได้จากการ
ให้บริการที่เกิดจากลกูค้ารายใหญ่จ านวน 3  ราย บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการมีกลุม่ลกูค้าจ านวนน้อยรายและ
อยูใ่นวงจ ากดั  

บริษัทตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่วและมีแผนงานท่ีชดัเจนในการรักษาลกูค้ารายเดิมและหาลกูค้ารายใหมเ่ข้า
มาทดแทนเพื่อเพิ่มจ านวนลกูค้าในมือและลดการพึง่พิงรายได้จากลกูค้ารายใหญ่บางราย ทัง้นีบ้ริษัทเช่ือมัน่วา่โอกาสที่จะ
สญูเสียลกูค้าปัจจุบันมีน้อย เนื่องจากบริษัทให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวใช้
บริการของบริษัทตอ่เนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี  7 ปีและ 3 ปีตามล าดบั ซึ่งถือเป็นการให้บริการเดินรถอยา่งตอ่เนื่องและ
ยาวนาน ส าหรับการขยายฐานลกูค้า บริษัทได้มีการจดัหาลกูค้ารายใหม่อย่างสม ่าเสมอทัง้ในเขตนิคมอตุสาหกรรมและ
พืน้ท่ีใกล้เคียงในภาคตะวนัออกโดยมีการก าหนดราคาและระยะเวลาสญัญาบริการท่ีเป็นไปตามความเหมาะสมของลกูค้า
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แตล่ะราย จากการส ารวจในเบือ้งต้น ปัจจบุนับริษัทมีสว่นแบง่การตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 2 คิดจากจ านวนประชากรในภาคการ
ผลิตอตุสาหกรรมของพืน้ที่ 4 จงัหวดัหลกัในเขตภาคตะวนัออกทัง้หมด (ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร) ท าให้มัน่ใจได้ว่า
บริษัทจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ นอกจากนี ้
บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงโดยการจดัหาลกูค้าในหลายกลุม่อุตสาหกรรม  (Industry Diversification) เพื่อลดความ
เสี่ยงที่ลกูค้ารายใหญ่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัจะไม่ต่อสญัญาเนื่องจากผลของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ๆ  ซึ่งอาจน าไปสู่
ความเสีย่งในความไมต่อ่เนื่องของรายได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  

ในปัจจุบนัประเทศไทยอยู่ในระยะฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจและจะเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน  (AEC) ใน
อนาคตอนัใกล้ ผลจากการเปิดเขตการค้าเสรีจะท าให้เขตอตุสาหกรรมทัง้ในไทยและประเทศเพื่อนบ้านเกิดการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้ธุรกิจตา่งๆที่เก่ียวข้องมีการเติบโตตามอยา่งเป็นล าดบั ซึง่บริษัทเช่ือวา่ ธุรกิจให้บริการ
เดินรถโดยสารจะมีความต้องการเพิ่มขึน้ ดงันัน้ ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจที่ก าลงัฟืน้ตวัถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่
ส าคัญในการขยายฐานลูกค้าในส่วนของธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการเดินรถโดยสาร และสามารถช่วยลดความเสี่ยง
ดงักลา่ว ท าให้โดยรวมแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัท มัน่ใจวา่จะได้รับผลเสยีหายจากความเสีย่งดงักลา่วน้อย 
 

ความเสี่ยงเน่ืองจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได้ หรือความไม่แน่นอนของรายได้ 
บริษัทมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินรถโดยสารไม่ประจ าทางรับ -ส่งพนักงานแก่ลูกค้าในเขตนิคม

อตุสาหกรรมและพืน้ท่ีโดยรอบ ซึง่แบง่ออกเป็นรายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสารของบริษัท และรถร่วมบริการ โดยใน
ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 69.12 และ 74.26 ของ
รายได้รวมในแตล่ะปีตามล าดบั และมีรายได้จากการให้บริการด้วยรถร่วมบริการคิดเป็นร้อยละ 30.88 และร้อยละ 25.74 
ของรายได้รวมในแตล่ะงวด ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ดี บริษัทอาจมีความเสีย่งจากความไมต่อ่เนื่องของรายได้ เนื่องจากสญัญาให้บริการเดินรถโดยสารของ
บริษัท มีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถึง 5 ปี และหากสญัญาสิน้สดุลงจะท าให้บริษัท ต้องแบกรับภาระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เป็นต้นทนุ
คงที่ อาทิ คา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรโดยเฉพาะนกัขบัท่ีมีการวา่จ้างสญัญางานประจ า  

บริษัทตระหนกัถึงความเสีย่งและเพื่อเป็นการลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากความไมต่อ่เนื่องของรายได้ จึงมีการ
ก าหนดแผนปอ้งกนัความเสีย่งไว้ ดงันี ้

1. กระจายกลุ่มลกูค้าตามพืน้ที่และประเภทธุรกิจของลกูค้า โดยบริษัทมีนโยบายที่กระจายฐานลกูค้าไปสู่น
อตุสาหกรรมอื่นหรือพืน้ที่อื่น และเพิ่มฐานลกูค้าในธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มีความต้องการที่ใช้บริการการ
เดินรถโดยสารไมป่ระจ าทางของบริษัท เพื่อป้องกนัและกระจายความเสีย่งจากความไม่ตอ่เนื่องของรายได้
อนัเกิดจากปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในของลกูค้า 

2. รักษานโยบายด้านคุณภาพงานและการให้บริการแก่ลูกค้า ทัง้ในด้านของความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย และความน่าเช่ือถือ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางใจกบัลกูค้า โดยจะเห็นได้จาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน บริษัท ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้กับกระบวนการเดินรถ เช่น 
โปรแกรมการติดตามและตรวจสอบสถานะการเดินรถและกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย  (GPS 
Tracking & 24/7 Monitoring system) นอกจากนัน้ บริษัทยังจัดอบรมนักขับซึ่งถือเป็นหัวใจในการ
ขบัเคลื่อนธุรกิจทุกคนในด้านของเทคนิคการขับ (Technical Skill) และเทคนิคการสื่อสารกับผู้ โดยสาร 
(Communication Skill) เพื่อควบคมุสถานการณ์หรือป้องกนัอบุตัิเหตทุี่ไม่พงึประสงค์ที่อาจเกิดขึน้ รวมไป
ถึงการตรวจสอบความพร้อมในการท างานของนักขับ (Health and Alcohol Check) เพื่อสร้างความ
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เช่ือมัน่แก่ลกูค้าในการให้บริการจนเกิดการโฆษณาแบบปากตอ่ปาก (Word of mouth) และน าไปสูก่ารต่อ
สญัญาบริการ (Renew contract) จากกลุม่ลกูค้าทัง้รายเดิมและรายใหม่ 

3. บริษัทมีการจดัท างบประมาณต้นทนุค่าใช้จ่ายในการให้บริการเดินรถแก่ทางลกูค้า (Project Budgeting) 
ท าให้สามารถประเมินคา่ใช้จ่ายในแตล่ะสญัญาและสามารถวางแผนการจดัการในด้านการขนสง่บคุลากร
ที่ตามฐานะทางการเงินและสภาพคลอ่งของลกูค้าแต่ละราย ซึง่บริษัทสามารถน าข้อมลูนีไ้ปวิเคราะห์และ
เสนอสญัญาให้บริการและวางแผนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ท าให้
ลกูค้ามีความเช่ือมัน่ตอ่บริษัท  

ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือมัน่ว่าแผนการด าเนินธุรกิจข้างต้นสามารถดึงดดูลกูค้าได้ในระยะยาวและช่วยลดผลกระทบ
จากความเสีย่งดงักลา่วได้  
 

ความเสี่ยงจากการลดลงของผลการด าเนินงาน จากการระงับการใช้รถร่วมบริการที่จดทะเบียน
ประเภทส่วนบุคคล 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารของบริษัทเท่ากบั 196.26 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 74.26  ของรายได้รวม และมีรายได้จากการให้บริการด้วยรถร่วมบริการเทา่กบั 68.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 25.74 ของรายได้รวม  

โดยตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ก าหนดนโยบายการใช้ผู้ ร่วมบริการที่จะให้บริการ จะต้องเป็นบคุคล
หรือนิติบคุคลที่ได้รับอนญุาตจากกรมการขนสง่ทางบก  ในการเป็นผู้ ได้รับอนญุาตเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนสง่ไม่
ประจ าทางเทา่นัน้   

บริษัทคาดการณ์รายได้จากการให้บริการรวมในปี 2559 ประมาณ 300 ล้านบาท 
 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาน า้มันเชือ้เพลิงของตลาดโลก 

น า้มนัเชือ้เพลิงจดัเป็นต้นทนุหลกัที่ส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทใช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิง
ในการให้บริการเดินรถ น า้มนัเชือ้เพลงิจดัเป็นต้นทนุหลกัที่ส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทใช้น า้มนัดีเซล
เป็นเชือ้เพลิงในการให้บริการเดินรถ ในปี 2556 ถึง ปี 2558 บริษัทมีต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลิงเท่ากบั 46.41 ล้านบาท 52.90 
ล้านบาท และ 50.64 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.43 ร้อยละ 27.85 และร้อยละ 24.68 ของต้นทุนบริการรวมแต่ละปี 
ตามล าดบั ความผนัผวนในราคาน า้มนัเชือ้เพลงิมผีลกระทบโดยตรงตอ่ผลการด าเนินของบริษัท ทัง้นี ้ราคาน า้มนัขึน้อยูก่บั
อปุสงค์และอปุทานในตลาดโลกเป็นหลกั โดยมีสภาวะการณ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศและปัจจยัทางเศรษฐกิจ รวมไป
ถึงเหตกุารณ์ส าคญัต่างๆ ทัว่โลกอาจจะเป็นปัจจยัรองในการเปลี่ยนแปลงของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีการท า
สญัญาซือ้น า้มนักบัผู้จ าหนา่ยน า้มนัลว่งหน้า เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการผนัผวนของราคาน า้มนัดีเซล ท า
ให้บริษัทต้องน าปัจจยัด้านต้นทนุน า้มนัมาพิจารณาในการก าหนดคา่บริการเดินรถแก่ลกูค้า ซึง่บริษัทมีรูปแบบการก าหนด
อตัราค่าบริการเดินรถ 2 ประเภท ได้แก่ 1) การก าหนดอตัราค่าบริการแบบคงที่ (Fixed-rate Contract) 2) การก าหนด
ค่าบริการที่เปลี่ยนแปลงตามราคาน า้มนั (Floating-rate Contract)  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การก าหนดค่าบริการ
แบบคงที่ตามระยะทางที่ผนัแปรตามอตัราคา่น า้มนัชดเชย  ซึง่อตัราค่าน า้มนัชดเชยจะค านวณจากปริมาณน า้มนัท่ีใช้ใน
แต่ละเส้นทางและสว่นต่างของราคาน า้มนัเฉลี่ยและราคาน า้มนัที่ระบุไว้ตามสญัญา และการก าหนดค่าบริการแบบผนั
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แปรตามราคาน า้มนัและระยะทางที่ใช้บริการ โดยก าหนดค่าบริการขัน้ต ่าที่เรียกเก็บต่อเดือน โดยบวกค่าบริการเพิ่มเติม
ตามระยะทางและราคาน า้มนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทตระหนกัถึง 

ความส าคญัของการบริหารต้นทนุน า้มนั จึงได้ใช้กลยทุธ์การกระจายความเสีย่งดงักลา่ว โดยแบง่สดัสว่นสญัญา
ให้บริการที่ก าหนดอตัราค่าบริการแบบคงที่และสญัญาให้บริการที่เปลีย่นแปลงตามราคาน า้มนั  ที่ร้อยละ 66.67 และร้อย
ละ 33.33 ของจ านวนสญัญาทัง้หมด ซึ่งลกัษณะสญัญาที่แตกต่างดงักล่าว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของราคาน า้มนัดีเซลได้ระดบัหนึ่ง ประกอบกับสญัญาของลกูค้าที่ก าหนดอตัราค่าบริการ
แบบคงที่ ระบเุง่ือนไขให้บริษัทสามารถเจรจากบัลกูค้าได้หากราคาน า้มนัมีการเปลี่ยนแปลง  รวมถึงการก าหนดค่าบริการ
เฉพาะค่ารถและค่านกัขบัแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งถือเป็นการสร้างรายรับที่แน่นอน และยงัเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถ
รักษาอัตราก าไรให้อยู่ในระดับใกล้เคียงต่อเนื่อง นอกจากนีร้าคาน า้มันดีเซลในไทยอยู่ในระดับคงที่ตัง้แต่ปี 2553 ดัง
แผนภาพข้างล่าง เนื่องจากน า้มนัดีเซลถือเป็นน า้มนัที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะทัง้ภาคการค้า การ
ขนส่งและการเกษตรยงัต้องพึ่งพาน า้มนัดงักล่าว  น า้มนัดีเซลเป็นสินค้าควบคุมในแง่ของการเก็บภาษีและราคาที่ทาง
ภาครัฐให้ความส าคญั ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและพรบ.ควบคมุน า้มนัเชือ้เพลิง
พ.ศ.2542 และในอนาคตราคาน า้มนัเชือ้เพลิงอาจมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบักลุ่มประเทศ OPEC ยงัคง
ปริมาณการผลิตน า้มนัในระดับสงูต่อไป จึงท าให้ภาวะอุปทานน า้มันดิบล้นตลาด โดยปัจจุบันกลุ่มประเทศ OPEC มี
ปริมาณการผลติน า้มนัดิบสงูถึง 31.80 ล้านบาร์เรลตอ่วนั ซึง่สงูกว่าโควต้าการผลติที่เคยตัง้ไว้ที่ 30 ล้านบาร์เรลตอ่วนั ท า
ให้ภาวะอปุทานสว่นเกินยงัคงกดดนัตลาดน า้มนัดิบอยา่งรุงแรง(ที่มา: OPEC Bulletin Commentary December 2015)   

ที่มา : ราคาน า้มนัย้อนหลงั บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน), 2559 

 
 นอกจากนี ้บริษัทเน้นความส าคญัในการบริหารและควบคมุต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลิง โดยน าระบบสารสนเทศเข้า
มาใช้เก็บข้อมูลของรถแต่ละคนัผ่านฝ่ายปฏิบตัิการที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้น า้มนั
เชือ้เพลิงในรถแตล่ะคนัให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ระบบสารสนเทศดงักลา่วช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมลู
ต่างๆ ได้ อาทิ ปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลิงของรถโดยสารและข้อมูลการเดินรถในแต่ละวนั ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถน า
ข้อมลูดงักลา่วมาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีการใช้น า้มนัอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสม อาทิ การ
ลดตารางการเดินรถที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขบัขี่ที่ถกูต้องแก่นกั
ขบั ซึ่งจดัโดยบริษัทผลิตรถยนต์โดยสารชัน้น า เช่น การใช้ความเร็วที่เหมาะสม และขัน้ตอนการขบัขี่ที่ถกูวิธี ซึ่งจะช่วยให้
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ลดค่าใช้จ่ายด้านน า้มนัเชือ้เพลิงได้ในระดบัหนึ่ง ทัง้นี ้การบริหารต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลิงและการพฒันาบุคลากรดงักลา่ว
คาดวา่จะลดต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลงิลงได้ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยประมาณ และลดความเสีย่งจากความผนัผวนในราคา
น า้มนัเชือ้เพลงิของธุรกิจอีกทางหนึง่ ดงันัน้ บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่จะได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วน้อย 
 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ 

บริษัทมีนกัขบัในปี 2556 ถึงปี 2558 จ านวน 93 คน จ านวน 115 คน และจ านวน 137 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 
72.66  ร้อยละ 74.19 และร้อยละ 74.46  ของจ านวนพนกังานทัง้หมด ตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของจ านวน
รถที่ให้บริการ นักขับจึงเป็นหัวใจส าคัญของบริษัทในการขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้า บริษัทจึงมีการก าหนด
คา่ตอบแทนและสวสัดิการตา่งๆ ที่เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากการพฒันานกัขบัให้ผา่นมาตรฐานการขบัท่ีปลอดภยัและมี
ความช านาญในการออกปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลานาน ทัง้ยังมีกฎข้อบังคับด้านร่างกายและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่รัดกุม เป็นเหตุให้อตัราการหมุนเวียนบุคลากรด้านนักขบัอยู่ในระดบัที่สงู ซึ่งบริษัทมีการเพิ่มและทดแทน
จ านวนนกัขบัอยูเ่สมอเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการเดินรถโดยสารไมป่ระจ าทาง หากบริษัทขาดแคลนนกัขบัท่ีดี
และมีคณุภาพหรือภาวะขาดแคลนนกัขบัไม่เพียงพอกบัการให้บริการ ก็อาจจะกระทบความสามารถในการสร้างรายได้
ของกิจการ  

บริษัทให้ความส าคญักับการรักษานกัขบัที่มีคุณภาพ และปริมาณนกัขบัให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดยการ
ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการท างานของนกัขบั  ท าให้นกัขบัมีการรับประกันรายได้ต่อเดือนและให้สวสัดิการ
ตา่งๆ รวมไปถึงการสร้างแรงจงูใจแก่นกัขบัโดยการให้รางวลัแก่นกัขบัท่ีสามารถปฏิบตัิได้ตามมาตรฐานการให้บริการของ
บริษัทและมีความประพฤติเป็นไปตามข้อก าหนดที่วางไว้ อาทิ การเข้างานตรงเวลา และการรับส่งในจุดรับส่งที่ลกูค้า
ก าหนดในเวลานดัหมาย มาตรฐานขบัขี่เชิงป้องกนัอย่างปลอดภยั มาตรฐานการใช้ความเร็ว และการตรวจสขุภาพผ่าน
หลกัเกณฑ์ที่บริษัท ก าหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็นต้น นอกจากนีใ้นกรณีที่เกิดความไม่เพียงพอ
ของนกัขบั บริษัทก็จะมีการจดัหาพนกังานในหลายช่องทาง อาทิ การติดประกาศรับสมคัร การชกัชวนจากพนกังานในการ
แจ้งชกัชวนบคุคลท่ีมีศกัยภาพ โดยบริษัทจะตรวจสอบคณุสมบตัิและประวตัิต่างๆ  ก่อนรับเข้ามาท างานผ่านช่องทางของ
หน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนสง่ และกรมการจดัหางาน เป็นต้น จากนัน้นกัขบัจะ
เข้าสูร่ะบบการฝึกอบรมของบริษัท เพื่อพฒันาทกัษะและผลกัดนับคุลากรในสว่นนีใ้ห้มีคณุภาพเพียงพอในการปฏิบตัิงาน 
 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีฝ่ายปฏิบตัิการท่ีสามารถปฏิบตัิงานได้เหมือนนกัขบัหลกั เพื่อใช้ปอ้งกนัภาวะขาดแคลนนัก
ขบัฉกุเฉินหรือกรณีที่นกัขบัหลกัจ านวนมากไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ โดยนกัขบัทดแทนเป็นนกัขบัท่ีมีคณุสมบตัิผา่นพ.ร.บ.
ขนสง่ส าหรับรถโดยสารทกุประการ ท าให้โดยรวมแล้วในช่วงที่ผา่นมาของบริษัทพบวา่ บริษัทไมเ่คยประสบผลกระทบจาก
ความเสีย่งการขาดแคลนนกัขบัแตอ่ยา่งใดและมัน่ใจวา่จะได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วน้อย 

 
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในศนูย์กลางอตุสาหกรรมของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งอตัราเติบโตของพืน้ที่
อตุสาหกรรมสงูกวา่ประเทศในภมูิภาคเดียวกนั สง่ผลให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องต่างๆ มีการขยายตวัมากขึน้ โดยธุรกิจให้บริการ
นบัเป็นธุรกิจหนึง่ที่มีการขยายตวัตามสภาพเศรษฐกิจ โดยจะเห็นวา่จ านวนผู้ประกอบการเข้ามาด าเนินธุรกิจประเภทนีม้ี
จ านวนเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจากการส ารวจของกรมขนส่ง พบว่าใบอนุญาตในการประกอบกิจการการเดินรถโดยสารไม่
ประจ าทางเพิ่มขึน้จาก 9,801 ราย เป็น 29,167 ราย ระหว่างปี 2552 - ปี2558 โดยปกติแล้ว นอกจากการขอใบอนุญาต
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เดินรถพาณิชย์ ธุรกิจให้บริการเดินรถโดยสารแบบไม่ประจ าทางนัน้มีข้อจ ากดัในการเข้าสูธุ่รกิจน้อย (Low Entry Barrier) 
เนื่องจากธุรกิจไม่ต้องมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ  อีกทัง้หากมีจ านวนเงินที่ เพียงพอก็สามารถเข้ามาเป็น
ผู้ประกอบการได้ โดยสว่นใหญ่เป็นการแข่งขนัด้านราคาบริการ (Price Competition) นอกจากนี ้การเปิดเขตการค้าเสรี 
AEC ในปี 2558 อาจท าให้กลุม่ผู้แข่งขนัจากต่างประเทศที่มีความพร้อมด้านเงินทนุบางสว่นเข้ามาด าเนินธุรกิจให้บริการ
เดินรถโดยสารไมป่ระจ าทาง สง่ผลให้ผู้แขง่ขนัในธุรกิจประเภทนีม้ากขึน้ 

 
ที่มา : สถิติจ านวนใบอนญุาตประกอบการขนสง่และจ านวนผู้ประกอบการขนสง่ กรมการขนสง่, 2559  

 
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจเดินรถโดยสารจ านวนมาก แต่ยงัมีผู้

แข่งขันจ านวนน้อยรายที่มีศักยภาพในการลงทุนและการบริหารจัดการด้านการให้บริการรับส่งผู้ โดยสารในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก อีกทัง้ อุตสาหกรรมการเดินรถโดยสารดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เนื่องจากปกติแล้วรถบสัโดยสารท่ีซือ้ขายจะมีสภาพคลอ่งต ่า สง่ผลให้มีเง่ือนไขจ านวนมากในการเข้าถึงแหลง่ทนุ เช่น การ
กู้ยืม  

นอกจากนี ้บริษัทสามารถสร้างจุดแข็งและความแตกต่างที่ชัดเจนในด้านคุณภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุต์ในการจดัท าสถิติและข้อมลูตา่งๆ เช่นข้อมลูการเดินรถ เพื่อปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการบริการ
ให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้บริษัทยงัมีการจดัอบรมบคุลากรเพื่อพฒันาคณุภาพการขบัขี่ของนกัขบั รวมไปถึงการใช้รถโดยสารใหม่ที่
ออกแบบมาเพื่อรองรับการขนสง่บคุลากรในเขตอตุสาหกรรม ท าให้บริษัทสามารถดึงดดูกลุม่ลกูค้าที่ค านึงถึงปัจจยัด้าน
คณุภาพและความปลอดภยัของบคุลากร ซึ่งน าไปสูค่วามเช่ือมัน่ในการให้บริการ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณา
แบบปากตอ่ปาก (Word of mouth) ระหว่างธุรกิจในเขตนิคมอตุสาหกรรม สง่ผลให้ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการมาก
ขึน้ในแตล่ะปี ตามแผนภาพข้างลา่ง  
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รายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสาร  บาท ปี 

รายได้จากการให้บริการ

          ที่มา : งบการเงินบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ปี 2556  ปี 2557 และปี 2558 
 
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงก าหนดแผน

ป้องกันความเสี่ยง โดยใช้นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึน้ อาทิ การให้บริการรถโดยสารที่
หลากหลาย (Product  Variety) รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกบังบประมาณและความต้องการของลกูค้า (Product 
Design) และการให้ค าปรึกษาต้นทนุคา่ใช้จ่ายของลกูค้าด้วยประมาณการคา่ใช้จ่ายตอ่หวัที่เหมาะสม (Optimising Cost 
per man) เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลโดยคงไว้ซึ่งคุณภาพด้านความปลอดภัย ความ
สะดวกสบายและความนา่เช่ือถือ ซึง่เป็นการปอ้งกนัความเสีย่งจากการแขง่ขนัของคูแ่ขง่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย 

บริษัทมีรายการสัง่ซือ้สัง่จ้างเพื่อการด าเนินธุรกิจสว่นใหญ่จากการสัง่ซือ้ยานพาหนะ การว่าจ้างรถโดยสารร่วม
บริการ ค่าน า้มนัเชือ้เพลงิ และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซึง่บริษัทจะสัง่ซือ้สัง่จ้างจากผู้จ าหน่าย และ/หรือผู้ รับจ้างที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียน Vendor List ของบริษัท โดยบริษัทจะท าการพิจารณาคดัเลือกผู้จ าหน่ายและผู้ รับจ้างตามความเหมาะสมของ
ประเภทงานที่จะใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทลงทุนยานพาหนะเพื่อการขนส่งอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบการจัดหา
ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง 2 รูปแบบ กล่าวคือ ในอดีตบริษัทจัดหารถโดยสารผ่านการซือ้คัซซีและอะไหล่ใช้แล้วมา
ประกอบเป็นคซัซีและเคร่ืองยนต์ที่สมบรูณ์ ก่อนน าไปวา่จ้างผู้ประกอบตวัถงั (Bus Body) ให้ประกอบตวัถงั และสิง่อ านวย
ความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ลกูค้าต้องการ แตปั่จจบุนั การจดัหารถโดยสารของบริษัทจะอยูใ่นรูปของการลงทนุ
ซือ้คซัซีและเคร่ืองยนต์ (Chassis and engine) ใหมจ่ากผู้ผลติชัน้น า และวา่จ้างผู้ประกอบตวัถงั (Bus Body) ให้ประกอบ
ตวัถัง และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ลูกค้าต้องการ ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทไม่มี
นโยบายในการจัดหารถโดยสารผ่านการซือ้คซัซีและอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็นคซัซีและเคร่ืองยนต์ที่สมบูรณ์ แต่จะ
จดัหารถโดยสารผา่นการสัง่ซือ้คซัซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ แล้วจึงน าไปวา่จ้างประกอบตวัถงักบัผู้ รับจ้างที่อยู่ใน Vendor list  
แทน ซึง่ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีจ านวนรถบสัโดยสารเพิ่มขึน้เทา่กบั 25 คนั และ20 คนั ตามล าดบั โดยในปี 2558 
บริษัทมีมลูคา่การสัง่ซือ้คซัซีและเคร่ืองยนต์ใหม ่และมูลคา่สัง่จ้างผู้ประกอบตวัถงั จากผู้จ าหน่ายสองราย คิดเป็นสดัสว่น
ต่อรายประมาณร้อยละ 30 ของมลูค่าการสัง่ซือ้และสัง่จ้างรวม ซึ่งผู้จ าหน่ายสองรายดงักลา่วไม่มีความเก่ียวข้องกนัเอง 
และไมม่ีความเก่ียวข้องใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท ดงันัน้บริษัทจึงอาจ
ได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายคซัซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ และผู้ รับจ้างประกอบตวัถังรถโดยสารดงักลา่ว หากผู้
จ าหนา่ยคซัซีและเคร่ืองยนต์ใหม ่และผู้ รับจ้างประกอบตวัถงัรถโดยสารงดจ าหนา่ยรถโดยสารให้กบับริษัท หรือไมส่ามารถ
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จ าหน่ายสินค้าดงักล่าวให้กับบริษัทได้จากสาเหตุภายในของผู้จ าหน่ายคซัซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ หรือผู้ รับจ้างประกอบ
ตวัถงัเอง 
 การให้บริการของบริษัทส่วนใหญ่ เป็นการให้บริการผ่านรถบัสโดยสาร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสัง่ซือ้คัซซีและ
เคร่ืองยนต์ใหม่  รวมถึงสัง่จ้างประกอบตวัถังรายดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัทจะขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือ
ประเภทสญัญาเช่าทางการเงินเพื่อจ่ายช าระค่ายานพาหนะทนัที ท าให้บริษัทมีประวตัิที่ดีกบัผู้จ าหนา่ยรายดงักลา่วอยา่ง
ตอ่เนื่อง แต่หากบริษัทไม่สามารถสัง่ซือ้คซัซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ และสัง่จ้างผู้ รับจ้างประกอบตวัถงัรายดงักลา่วได้ หรือผู้
จ าหน่ายคซัซีและเคร่ืองยนต์ใหม ่และผู้ รับจ้างประกอบตวัถงัรายดงักลา่วงดจ าหน่ายและให้บริการกบับริษัทด้วยเหตผุล
ภายใน บริษัทก็ยงัคงสามารถจดัหาผู้จ าหน่ายและผู้ ให้บริการประกอบตวัถงัรายอื่นที่สามารถประกอบรถให้มีคณุสมบตัิ
เป็นไปตามที่ต้องการได้ นอกจากนี ้ปัจจุบนับริษัทมีการสัง่ซือ้ยานพาหนะในลกัษณะเดียวกันกับผู้จ าหน่ายรายอื่นแล้ว 
ดงันัน้บริษัทจึงมัน่ใจวา่จะได้รับความเสีย่งในประเด็นดงักลา่วน้อย 
 

ความเสี่ยงด้านการบริการ  การจัดการโดยการพึงพิงผู้บริหารหลัก 

บริษัทได้ก่อตัง้ขึน้ในปี 2548 โดยมีผู้บริหารหลกั คือนายปิยะ เตชากูล ซึ่งมีประสบการณ์และช่ือเสียงใน
วงการธุรกิจมานานจนได้สร้างความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมั่นและความสมัพันธ์อันดีกับทางลูกค้าของบริษัทมาอย่าง
ตอ่เนื่อง ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงผู้บริหารหลกั จึงอาจสง่ผลกระทบที่ท าให้บริษัทได้รับความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจได้ 
บริษัทตระหนกัถึงความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ และก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงด้วยการระบขุอบเขตอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและอ านาจอนมุตัิในแต่ละต าแหน่งและสว่นงานอยา่งชดัเจน โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารและ
การจดัการอย่างเป็นระบบผ่านผงัอ านาจอนมุตัิที่ได้ก าหนดไว้ สร้างกรอบแนวทางในการสร้างบคุลากรของบริษัทขึน้มา
ทดแทนด้วยการสง่อบรมในหลกัสตูรต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตา่งๆให้ผู้มีความรู้และความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตัิหน้าที่และ
ลดการพึงพิงพนกังานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วม
งานกบับริษัทให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจอีกด้วย ดงันัน้ บริษัทมัน่ใจวา่จะสามารถลดความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารหลกั
และสร้างบริษัทอยา่งยัง่ยืนโดยลดการพึง่พิงกรรมการและผู้บริหารหลกัได้ 
 

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของอัตราดอกเบีย้ 
ในปัจจุบนั บริษัท มีการท าสญัญาเช่าทางการเงินหรือเงินกู้ ยืมกับสถาบนัทางการเงินต่างๆ เพื่อรองรับการ

ขยายตวัของธุรกิจ โดยระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2558 บริษัทมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  
เท่ากบั 33.54 ล้านบาท เท่ากับ 53.12 ล้านบาท และเท่ากับ 49.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.72  ร้อยละ 15.44 
และร้อยละ 10.22  ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมในแต่ละปี และมีเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัทางการเงิน เท่ากบั 3.00 ล้านบาท 
เท่ากบั 19.42 ล้านบาท สว่นในปี 2558 ไม่มียอดเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัทางการเงิน  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 ร้อยละ 
5.64  และร้อยละ -  ของมูลค่าสินทรัพย์รวมในแต่ละปี  ทัง้นี ต้้นทุนทางการเงินของบริษัท ส่วนใหญ่เกิดจากการช าระ
ดอกเบีย้กับสถาบนัทางการเงินที่ทางบริษัท ท าสญัญาเช่าทางการเงิน โดยในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมีภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 10.67 ล้านบาท เท่ากับ 15.21 ล้านบาท และเท่ากับ 18.78 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 
5.18 ร้อยละ 6.49 และร้อยละ 7.11 ของรายได้จากการให้บริการตามล าดับ ดังนัน้หากอัตราดอกเบีย้ปรับตัวเพิ่มขึน้ 
บริษัทจะมีภาระต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้ในการขยายธุรกิจและอาจกระทบตอ่ผลการด าเนินของบริษัทได้ 
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อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนกัถึงผลกระทบและมีการพิจารณาความเสี่ยงดงักล่าว ด้วยการก าหนดมูลค่าของ
สญัญาบริการ โดยพิจารณาจากต้นทนุในการจดัหารถทัง้หมดซึ่งรวมถึงต้นทนุทางการเงิน ก่อนก าหนดมลูค่าของสญัญา
บริการ  เพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่ว อีกทัง้บริษัทมีการพิจารณาอตัราดอกเบีย้ที่ใช้ในสญัญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ยืม
จากสถาบันทางการเงินหลายแห่ง เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมในด้านระยะเวลาและมูลค่ารวมของสญัญากู้ ยืม 
นอกจากนีภ้ายหลงัจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนท าให้บริษัทสามารถมีเงินทุนในการซือ้ยานพาหนะ  สามารถ
ต่อรองราคาและอัตราดอกเบีย้ลดลงได้  ท าให้บริษัทมีความเช่ือมั่นว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานมากนกั 

 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี ้
ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ  31.76 ล้านบาท 43.01 ล้านบาท และ 133.95 

ล้านบาท มีหนีส้ินหมุนเวียนเท่ากับ 72.26 ล้านบาท 112.59 ล้านบาท และ 81.72 ล้านบาท ตามล าดับ โดย บริษัทมี
หนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน  40.50 ล้านบาทและ 69.58 ล้านบาท และ -52.23 ล้านบาท
ตามล าดับ และมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เท่ากับ 27.13 ล้านบาท 38.99 ล้านบาท และ 42.02 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่ส าหรับปี 2556 และปี 2557 มีมลูค่าหนีส้ินหมนุเวียนสงูกว่าสนิทรัพย์หมนุเวียน เกิดจากบริษัทลงทนุขยาย
จ านวนยานพาหนะส าหรับขนสง่อยา่งต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของลกูค้า โดยบริษัทลงทนุขยายจ านวน
รถบสัโดยสารเท่ากบั 25 คนั และ 20 คนัตามล าดบั การลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนผ่านการท าสญัญาเช่าทางการเงิน
หรือสญัญาเช่าซือ้ยานพาหนะ ซึง่เง่ือนไขในการผอ่นช าระมีระยะเวลาประมาณ 4 - 5 ปีขึน้กบัเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน
แตล่ะแหง่ โดยการผอ่นช าระหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงินจะมีระยะเวลาสัน้กวา่อายกุารใช้งานของรถโดยสารท่ีจะทยอย
สร้างรายได้ให้กับบริษัท ส่งผลให้ในช่วงการผ่อนช าระค่างวดรถ บริษัทจะมีสดัส่วนการผ่อนช าระค่างวดรถที่ลงทุนต่อ
รายได้จากการบริการสงูกวา่สดัสว่นการสร้างรายได้ของรถ จึงท าให้หนีส้นิหมนุเวียนสงูกวา่สนิทรัพย์หมนุเวียน  แตส่ าหรับ
ปี 2558 ทางบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 160,000,000 หุ้น เสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนท าให้ทางบริษัทได้รับ
เงินจากการระดมทนุสทุธิจ านวน 140,550,000 บาท จึงท าให้ปี 2558 หนีส้นิหมนุเวียนต ่ากว่าสินทรัพย์หมนุเวียน ซึ่งทาง
บริษัทมัน่ใจวา่จะขจดัความเสีย่งจากการผิดนดัช าระ  (Default Risk)  
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กำรควบคุมภำยใน 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชมุครบทัง้ 3 ทา่น ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของ
บริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร 5 ด้าน ประกอบไปด้วย  

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. ด้านการบริหารความเสีย่ง 
3. ด้านการควบคมุปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 
5. ด้านระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ 
โดยบริษัทได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชีที่ยอมรับโดยทัว่ไปของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีระบบควบคมุภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่วอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา 
การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เก่ียวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูง สุดของบริษัทเป็นหลัก 
นอกจากนี ้บริษัทยงัก าหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมดัระวงัในการท าธุรกรรมดงักลา่ว โดยการพิจารณาอนมุตัิการท า
ธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านัน้ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความส าคัญเร่ืองการก ากับให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) อยา่งแท้จริงให้มากขึน้ด้วย 

 

1. ข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าและการ
น าเสนองบการเงนิของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2558 

 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทได้มีรายงานข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับระบบควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามควรของกิจการเพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่ม่ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในกิจการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งทางผู้สอบบญัชีไม่พบ
ข้อบกพร่องของการควบคมุภายในที่เป็นสาระส าคญั โดยได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559
เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 รับทราบแล้ว 
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2. ข้อสังเกตการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2558 
 บริษัทได้แตง่ตัง้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งมีนายกิตติศกัดิ์  ชนกมาตุ  เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด และนาย
กิตติศกัดิ์  ชนกมาตุ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีความอิสระ มี
ความรู้ความสามารถในการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีความเข้าใจในธุรกิจ เป็นอย่างดี โดยมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ผู้ ตรวจสอบภายในได้ยึดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึง่จดัท าโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
 บริษัทได้วา่จ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เข้าตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ซึ่งด าเนินการ
สอบทานระบบการควบคมุภายในแตล่ะระบบงานเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การสอบ
ทานครัง้ที่ 

ช่วงเวลาที่เข้า
ตรวจทาน 

เร่ืองที่ตรวจสอบ 
การเสนอรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1/2558 7 - 23 มกราคม 58 ติดตามผลการตรวจสอบ ได้แก่ ระเบียบข้อบงัคบับริษัทฯ
วงจรรายได้, วงจรรายจา่ย, การบริหารคลงัสนิค้าอะไหล,่ 
การบริหารสนิทรัพย์ถาวร 

ครัง้ที่ 1/2558 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 

2/2558 4 - 8 พฤษภาคม 58 การประเมินความเสีย่งขององค์กร ครัง้ที่ 3/2558 
วนัท่ี 4 มิถนุายน 2558 

3/2558 20 - 29 กรกฏาคม 58 การบริหารจดัการกระบวนการเดนิรถ ครัง้ที่ 4/2558 
วนัท่ี 10 สงิหาคม 2558 

4/2558 21 - 22 กนัยายน 58 การควบคมุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ทัว่ไป ครัง้ที่ 5/2558 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 

หมายเหตุ : -   แผนการตรวจสอบภายในและค่าบริการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2558 โดยมีมติอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ        
วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2558 

 -    แผนการตรวจสอบภายในและค่าบริการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2559 โดยมีมติอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ       
วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 

- การสอบทานครัง้ที่ 1/2558 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีความเห็นว่าการควบคมุภายในที่บริษัท ได้ก าหนดขึน้มานัน้ มีระบบการควบคมุภายในในสว่นที่
เป็นสาระส าคญัที่เพียงพอที่จะท าให้บริษัท บรรลวุตัุประสงค์ของระบบควบคมุภายในที่ดี ทัง้นีป้ระเด็นที่ได้ก าหนดแนว
ทางแก้ไขแล้วโดยหวัหน้าฝ่ายที่เก่ียวข้อง และทางผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าท าการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสในโอกาส
ตอ่ไป  
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- การสอบทานครัง้ที่ 2/2558 ทางผู้ ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 
มิถนุายน 2558 โดยมีความเห็นวา่บริษัท มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยา่งชดัเจน โดยมีการประเมินความเสี่ยงอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งไรก็ตามควรเพิ่มเติมในเร่ืองของการก าหนดนโยบาย การจดัท าโครงสร้างการบริหารความเสีย่ง 
ตลอดจนการระบคุ านิยามและผลกระทบด้านที่ส าคญัเพิ่มเติม และน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
- การสอบทานครัง้ที่ 3/2558 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ  เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2558 โดยมีความเห็นว่าบริษัท มีแนวทางการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน โดยมีการจัดท าคู่มือกระบวนการต่างๆ 
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งไรก็ตามควรเพิ่มเติมในเร่ืองการก าหนดนโยบายและกระบวนการตรวจสอบข้อมลู เพื่อให้
มีข้อมลูที่ถกูต้องมากยิ่งขึน้ 
- การสอบทานครัง้ที่ 4/2558 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 โดยการตรวจสอบครัง้นีเ้พื่อประโยชน์ในด้านการเสริมสร้าง และปรับปรุงระบบการควบคุมให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสามารถรองรับการท างานในองค์กรของบริษัท ได้อย่างเป็นปัจจุบนั โดยมิได้
มุ่งเน้นที่การค้นหาประเด็นเก่ียวกับระบบซอฟต์แวร์ หรือการทุจริต หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบอื่น ๆ ดงันัน้ การ
ตรวจสอบในครัง้นีจ้ึงอาจไม่พบประเด็นเก่ียวกบัระบบซอฟต์แวร์ หรือการทจุริต ผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อสงัเกตจากการ
ตรวจสอบการควบคมุของระบบสารสนเทศ ขอบเขตด้านการควบคมุภายในทัว่ไป แบง่เป็น 2 สว่น คือสว่นท่ีมีความเสี่ยง 
และควรน าไปด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และสว่นท่ีมีการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ ทัง้นีไ้ด้ให้ข้อเสนอแนะ และทางฝ่าย
จดัการท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขแล้ว 
 

3. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจ าปี 2559 
ทางบริษัทยงัคงวา่จ้าง  บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อไปในปี 2559 พร้อมทัง้ได้ให้บริษัท 

พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด ได้น าเสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจ าปี 2559 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 5/2558  เมื่อวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2558 โดยมีมติรับทราบแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 จ านวน 4 ครัง้ ดงันี ้

-   ครัง้ท่ี 1 : ระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล (ไมร่วมการจ่ายเงินเดือน) 
- ครัง้ท่ี 2 : กระบวนการบริหารจดัการวงจรรายจ่าย 
- ครัง้ท่ี 3 : บริหารทรัพย์สิน (ยานพาหนะและอะไหล)่ 
- ครัง้ท่ี 4 : การบริหารจดัการกระบวนเดินรถ 
โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของเร่ืองที่น าเสนอดงักลา่วมคีวามจ าเป็นท่ีจะได้รับการตรวจสอบ

และควบคมุดแูลอยา่งสม ่าเสมอเนื่องจากเป็นกิจกรรมหลกัของบริษัท  
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รำยกำรระหว่ำงกัน 
 
 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้นกลุม่เดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน หรือมี
บคุคลท่ีเก่ียวโยงของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอ านาจควบคมุ และผู้ ถือหุ้นของบคุคลเก่ียวโยงดังกลา่ว ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ท าการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน และเง่ือนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่ งบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีรายการระหวา่งกนักบับริษัทส าหรับงวดบญัชีปี 2557 และงวดบญัชีปี 2558 มีดงันี  ้
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บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

นายปิยะ เตชากลู - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.25 ของทนุจดทะเบยีน 
โดยเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการผู้จดัการ และผู้จดัการฝ่ายบคุคลและ
ธุรการ (รักษาการ) 

นายชาตชิาย พานิชชีวะ - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.16 ของทนุจดทะเบียน 
โดยเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.91 ของทนุจดทะเบียน 
โดยเป็นรองประธานกรรมการ ทีป่รึกษา และกรรมการบริหาร 

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั ธุรกิจประกนัวินาศภยั เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจาก ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม คือ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ เข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบริษัทดงักลา่ว 

บจก. กรมดษิฐ์ พาร์ค ให้เชา่อาคาร พร้อมทัง้บริการ
สาธารณปูโภค 

เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท กรมดษิฐ์ คอร์ป จ ากดั ถือหุ้นเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 75.00 และบริษัท ชาติชีวะ จ ากดั ซึง่ถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.00 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นายววิฒัน์ 
กรมดิษฐ์ ถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.0004 นายชาติชาย พานิชชีวะ ถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.0004 และ
นางสมหะทยั พานิชชีวะ ถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.0004 โดยคณุชาติชาย พานิชชีวะ เป็นกรรมการ และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค 

บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ บริการขนสง่พนกังานบริษัทตา่งๆ เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจาก ผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสีย่ง คือ คณุนชิานนัท์ รัตนเกต ุเป็น
กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นในบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ โดยถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบยีน 

นายอ าพล เตชากลู - มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท โดยเป็นน้องชายของนายปิยะ เตชากลู 

นางสาวนนัทิยา พานิชชีวะ - เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.91 ของทนุจดทะเบียน 
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเป็นน้องสาวของนายชาตชิาย พานิชชีวะ 
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รายละเอียดรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรอบบญัชีปี 2557 และปี 2558 มีดงันี ้

บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
1) นายชาตชิาย 
พานิชชีวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้ : 
ในปี 2557 บริษัทกู้ยืม
เงินจากนายชาตชิายฯ 
เพือ่ใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนในกิจการ 

ยอดต้นงวด 0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด  5.00 
ลดลงระหวา่งงวด     (5.00) 
ยอดปลายงวด           0.00 

ยอดต้นงวด   0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด    0.00 
ลดลงระหวา่งงวด     (0.00) 
ยอดปลายงวด           0.00 

 ปี 2557 บริษัทกู้ยืมเงินจากนายชาตชิายฯ จ านวน 5.00 ล้านบาท อาย ุ1 
ปี เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนภายในกิจการ โดยคิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
8.50 ตอ่ปี ซึง่บริษัทจ าน ารถบสัโดยสารของบริษัทจ านวน 2 คนั ได้แก่ 
ทะเบียนเลขที่ 30-0646 จงัหวดัชลบรีุ และทะเบียนเลขที่ 30-0647 
จงัหวดัชลบรีุ เป็นหลกัประกนัหนีด้งักลา่ว โดยนายชาตชิายฯ น าเงินทนุ
จากสภาพคลอ่งสว่นเกินมาให้กู้ยืม ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยมืระยะสัน้
ดงักลา่วมีอตัราที่ต า่กวา่อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ีบริษัทได้รับจาก
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินแหง่หนึง่  

 ในระหวา่งปี 2557 ทางบริษัทฯได้จ่ายช าระเงินกู้ยืมทัง้จ านวนแล้ว 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2559 ได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว ซึ่งรายการดงักลา่วมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบีย้ที่สมเหตสุมผลซึ่งได้อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมเจ้าหนีส้ถาบนั
การเงิน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั 

ดอกเบีย้จ่าย : บริษัท
มีดอกเบีย้จ่ายจากการ
กู้ ยืมเงินระยะสัน้จาก
นายชายชาติฯ 

ยอดปลายงวด           0.42 ยอดปลายงวด              0.00 
 

 

 

 

 

2) นางสาวนนัทิยา 
พานิชชีวะ 

 
 

เงินกู้ยืมระยะสัน้: ใน
ปี  2557 บ ริ ษั ท  กู้ ยื ม
เงินจากนางสาวนันทิ
ยาฯเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ 
 

ยอดต้นงวด 0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด  5.00 
ลดลงระหวา่งงวด    (0.00) 
ยอดปลายงวด           5.00 

ยอดต้นงวด  5.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด   0.00 
ลดลงระหวา่งงวด     (5.00) 
ยอดปลายงวด         0.00 

 ในปี 2557 บริษัทกู้ยืมเงินจากนางสาวนนัทิยาฯ จ านวน 5.00 ล้านบาท อาย ุ
1 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
8.50 ต่อปี ซึ่งบริษัทจ าน ารถบัสโดยสารของบริษัทจ านวน 2 คัน ได้แก่ 
ทะเบียนเลขที่ 30-2641 จังหวดัชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 30-2646 จังหวัด
ชลบุรี เป็นหลักประกันหนีด้ังกล่าว โดยนางสาวนันทิยาฯ น าเงินทุนจาก
สภาพคลอ่งสว่นเกินมาให้กู้ยืม ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมระยะสัน้ดงักลา่ว
มีอัตราที่ต ่ากว่าอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ที่บริษัทได้รับจากเจ้าหนี ้ดอกเบีย้จ่าย : บริษัท ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      0.14 ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        0.29 
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
มีดอกเบีย้จ่ายจากการ
กู้ ยืมเงินระยะสัน้จาก
นางสาวนนัทิยาฯ 

สถาบนัการเงินแหง่หนึง่  
 ปี 2558 ในเดือนกนัยายน ทางบริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมทัง้จ านวนแล้ว 
พร้อมทัง้ได้รับคืนสมดุทะเบียนรถบสัทัง้ 2 คนัเรียบร้อยแล้ว 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่าง
บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการ
ดังกล่าวมีการก าหนดอัตราดอกเบีย้ที่สมเหตุสมผลซึ่งได้อ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
เป็นส าคญั 

3) นายววิฒัน์  
กรมดิษฐ์ 

 

ยอดค่าที่ปรึกษาทัง้
ปี 
 
เช็คจ่ายล่วงหน้า 
 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      0.00 
 
ยอดคงค้าง                0.00 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        0.25 
 
ยอดคงค้าง                   0.02 

 บริษัทแต่งตัง้นายวิวฒัน์ฯ เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินธุรกิจจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 (ครัง้แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2558 เนื่องจากนายวิวฒัน์ฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องมายาวนาน  

 ทัง้นี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  6/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2558 มีมติให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนต าแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจ จากเดิมเดือนละ 
20,000 บาท เป็นเดือนละ 50,000 บาท เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกบั
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้จากการขยายตัวของธุรกิจ ภายหลงั
จากการที่บริษัทได้ระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ โดยค่าตอบแทนใหม่ดงักล่าว มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง 
 



 

 

รายงานประจ าปี 2558 บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน)  50 

บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2559 รับทราบรายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว โดยเห็นวา่คา่ตอบแทนที่จา่ยให้แก่
นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ ในฐานะท่ีปรึกษามีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท 

4) บมจ. ไทยศรี
ประกนัภยั 

 
 
 
 

 
 

ค่าเบีย้ประกันภยั
จ่าย :บริษัทท า 
สญัญาประกนัภยัรถ
กบั บมจ.ไทยศรี
ประกนัภยั 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      7.43 ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        5.85  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีรถโดยสารเพื่อให้บริการจ านวน 139 คนั 
และยานพาหนะที่ ใช้สนับสนุนเพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงและใช้ในการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเดินรถจ านวน 6 คันโดยบริษัทท ากรมธรรม์
ประกันภัยรถส าหรับบริษัททุกคนัซึ่งให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายหรือ
อนามยัของบุคคลภายนอกและผู้ โดยสารในรถ คุ้มครองความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และคุ้ มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอา
ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยบริษัทท า
ประกันภยัรถกับบริษัทประกันภยัชัน้น ารวม 2 ราย เพื่อคุ้มครองการเดินรถ 
และคุ้มครองผู้โดยสาร พนกังานขบั รวมถึงตวัรถ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทท าประกนัภยัรถกบับมจ. ไทยศรีประกนัภยั
รวม 78 กรมธรรม์ โดยบริษัทได้เปรียบเทียบค่าเบีย้ประกันและเง่ือนไขที่
เก่ียวข้องก่อนตัดสินใจท าประกัน ซึ่งมีบางกรณีที่ลูกค้าบางรายจะขอให้
บริษัทท ากรมธรรม์ที่เพิ่มความคุ้มครอง ทัง้ด้านจ านวนเงิน รวมถึงเง่ือนไขการ
คุ้มครอง ซึ่ง บมจ. ไทยศรีประกันภยั ได้เสนอเง่ือนไขตรงกับความต้องการ
ของลกูค้า และมีความสมเหตสุมผล 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่าง
บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการ

ค่าเบีย้ประกันภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

ยอดปลายงวด           3.77 ยอดปลายงวด              3.01 

ค่าเบีย้ประกันภยัค้าง
จ่าย 

ยอดปลายงวด           3.49 
 

ยอดปลายงวด              2.50 
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
ดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั และเห็นว่า บริษัทมีการ
เปรียบเทียบคา่เบีย้ประกนั เง่ือนไขที่เก่ียวข้องรวมถึงความคุ้มครอง กบับริษัท
ประกนัภยัรายอื่นอยา่งเหมาะสมแล้ว โดยบมจ.ไทยศรีประกนัภยั มีเง่ือนไขค่า
เบีย้ประกนัและความคุ้มครองที่ดีกวา่บริษัทประกนัภยัรายอื่น 

5) บจก. กรมดษิฐ์
พาร์ค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช่าพืน้ที่  : บริษัท เช่า
พืน้ที่ชัน้ 1 ของ อาคาร
กรมดิษ ฐ์พาร์ค  เพื่ อ
เป็ นที่ ตั ง้ ส านัก งาน 
และค่าบริการคือค่าที่
ท า ง บ ริ ษั ท ว่ า จ้ า ง
บริการสาธารณูปโภค
ส่วนกลางในอาคาร
กรมดิษฐ์พาร์คและค่า
เช่าที่ดินคือบริษัทเช่า
ที่ ดิ น  เพื่ อ ใช้จอดรถ
และโรงซอ่มบ ารุง 
 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      1.08 ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        1.08  บริษัทเช่าพืน้ท่ีอาคารชัน้ 1 อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวดัชลบุรี กบับจก.กรมดิษฐ์พาร์ค เพื่อใช้เป็นอาคารส านกังาน บน
พืน้ที่รวม 238 ตารางเมตรในอตัราค่าเช่าต่อเดือนเท่ากบั 16,560 บาท รวม
ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2560 รวมถึง
ท าสญัญาจ้างบริการด้านสาธารณูปโภค ภายนอกพืน้ที่เช่า กับบจก. กรม
ดิษฐ์พาร์ค ส าหรับการดแูลความเรียบร้อยด้านจราจร ความสะอาด ที่จอดรถ 
และสาธารณูปโภคภายในโครงการ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท 
ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2560 และท า
สญัญาเช่าที่ดินบริเวณด้านหลงัอาคารส านักงาน อาคารกรมดิษฐ์ เนือ้ที่
ประมาณ 600 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถและโรงซ่อมบ ารุง 
ระยะเวลาเช่า 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2560 โดยมี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท ทัง้นี บ้ ริษัทเป็นผู้ รับ ผิดชอบต่อค่า
สาธารณปูโภคภายในพืน้ที่เช่าด้วยตนเอง ตามอตัราการใช้ที่เกิดขึน้จริง โดย
เป็นการจ่ายช าระผา่นบจก. กรมดิษฐ์พาร์ค ในอตัราตามก าหนดไว้ในสญัญา 

 บริษัทได้เปรียบเทียบค่าเช่าส านกังาน คา่บริการสถานที่ และค่าเช่าที่ดิน กบั
พืน้ที่ข้างเคียง พบว่าอตัราค่าเช่าส านกังานของบริษัทต ่ากว่าผู้ เช่ารายอื่นใน
พืน้ที่ใกล้เคียง เนื่องจากบริษัทเช่ามาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัขนาด
พืน้ท่ีมากกวา่ผู้ เช่ารายอื่น จึงท าให้ได้รับอตัราคา่เช่าที่ต ่ากวา่ผู้ เช่ารายอื่น  

 ปี 2558 ทางบริษัทยงัด าเนินการเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ที่และบริการ อาคาร
ชัน้ที่ 1 อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค รวม 238 ตารางเมตรและสัญญาเช่าที่ดิน
บริเวณด้านหลงัส าหรับใช้เป็นสถานท่ีจอดรถและโรงซอ่มเนือ้ที่ประมาณ 600 
ตารางวา ซึง่ในคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดในงวด 1.08 ล้านบาท 

ค่าเช่าและค่าบริการ
ค้างจ่าย : บริษัทมี
รายการคา่เชา่และ
คา่บริการค้างจา่ย 

ยอดค้างจา่ย              0.12 ยอดค้างจา่ย                0.13 
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
 บริษัทมีรายการค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่ายจ านวน 0.13 ล้านบาท ตาม
อตัราการใช้จริงในเดือนธนัวาคม ท่ียงัไมถ่ึงก าหนดช าระเงิน 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่าง
บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการ
ดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั และเห็นว่าอัตราค่าเช่า
และค่าบริการที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท กรมดิษฐ์ พาร์ค จ ากัด เป็นอัตราที่
สมเหตสุมผลแล้ว  

6) บจก. เอ็นพีอาร์ 
ทรานส์ ทวัร์ 

 
 
 

 

รายได้ค่าบริการ : 
บริษัทจ้างบริการรถ
ร่วมจากบจก.เอ็นพี
อาร์ ทรานส์ ทวัร์ 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      3.73 
 
 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        3.59  บริษัทว่าจ้างรถบัสร่วมบริการ 2 คนัจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ เพื่อ
ให้บริการรับ-ส่งพนักงานของลกูค้าที่จัดท าสญัญามาตัง้แต่ช่วงแรกบริษัท
ก่อตัง้ เนื่องจากในขณะนัน้บริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 
เพื่อที่บริษัทจะได้ไม่ต้องลงทนุรถบสัของตนทัง้หมดในการบริการ ซึ่งรถของ 
บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ เป็นรถที่วิ่งกับบริษัท มาตัง้แต่บริษัทก่อตัง้
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ทัง้นี ้การว่าจ้างรถบสัร่วมจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ 
ทวัร์ มีเงื่อนไขและราคาคา่บริการท่ีถกูกวา่รถร่วมบริการรายอื่น  

 ปี 2558 บริษัทมีพนัธมิตรรถร่วมบริการ 84 รายที่มีรถร่วมให้บริการรวมทัง้สิน้ 
100 คัน แบ่งเป็นรถตู้ โดยสารร่วมบริการจ านวน 88 คนั และรถบสัโดยสาร
ร่วมบริการจ านวน 12 คนั  

 มียอดค้างช าระตามเครดิตเทอมจากเดือนที่ให้บริการ จ านวน 60 วัน ใน
ระหว่างงวดมียอดค้างช าระจ านวน 0.91 ล้านบาทและในระหว่างงวดมี
รายได้คา่บริการรถร่วมที่ต้องจ่ายให้ทัง้หมด 3.59 ล้านบาท 

 
 

รายได้ค่าบริการค้าง
จ่าย  

ยอดค้างจา่ย              0.94 ยอดค้างจา่ย                0.91 
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบค รัง้ที่  1/2559 เมื่ อวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่
เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว 
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ  และเห็นว่า
อตัราค่าจ้างบริการที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จ ากัด 
เป็นอตัราที่สมเหตุสมผลแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับอตัราค่าจ้างที่บริษัทจ่าย
ให้แก่รถบสัร่วมบริการรายอื่น 

7) นายอ าพล  
เตชากลู 

รายได้ค่าบริการ : 
บริษัทจ้างบริการรถ
ร่วมจากนายอ าพลฯ 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      0.60 
 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        0.36  บริษัทว่าจ้างรถตู้ ร่วมบริการ 1 คันจากนายอ าพลฯ เพื่อให้บริการรับ-ส่ง
พนกังานของลกูค้าบางรายที่ต้องการใช้รถตู้ โดยสารในการรับ-ส่งพนกังาน 
ซึง่บริษัทวา่จ้างรถตู้ ร่วมบริการในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจ
ด้วยรถตู้ของบริษัทเอง จะมีอตัราการท าก าไรท่ีต ่าไมคุ่้มค่าในการลงทนุ ทัง้นี ้
รถตู้ ร่วมบริการของนายอ าพลฯ เป็นรถตู้ ร่วมบริการที่วิ่งกับบริษัท มาตัง้แต่
บริษัทก่อตัง้จนถึงปัจจบุนั  

 ปี 2558 บริษัทมีพนัธมิตรรถร่วมบริการ 84 รายที่มีรถร่วมให้บริการรวมทัง้สิน้ 
100 คัน แบ่งเป็นรถตู้ โดยสารร่วมบริการจ านวน 88 คนั และรถบสัโดยสาร
ร่วมบริการจ านวน 12 คัน ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายรับรถบัสโดยสารร่วม
บริการเพิ่มในอนาคต 

 ในระหวา่งปีมีรายได้คา่บริการรถร่วมที่ต้องจ่ายให้ทัง้หมด 0.36 ล้านบาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่าง
บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการ

ค่าจ้างบริการค้าง
จ่าย  

ยอดค้างจา่ย              0.15 ยอดค้างจา่ย                 0.00 
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
ดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั  และเห็นว่าอัตราค่าจ้าง
บริการที่บริษัทจ่ายให้แก่ นายอ าพล เตชากูล เป็นอตัราที่สมเหตุสมผลแล้ว 
เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราคา่จ้างที่บริษัทจ่ายให้แก่รถตู้ ร่วมบริการรายอื่น 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มี

ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ซึง่จะต้องรายงานต่อกรรมการตรวจสอบทกุครัง้เพื่อพิจารณารายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2559  มีความเห็นว่า

รายการระหว่างกนัมีความสมเหตสุมผล เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และถือเป็นการปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบับคุคลหร่ือ

กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องอื่น รวมทัง้ไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท 

 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับุคคลที่มีความเก่ียวข้อง บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน

การมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง และมีเง่ือนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เง่ือนไขที่

สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการได้

ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทาง

คณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

 ส าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้

ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนมุตัิรายการ

ดังกล่าวก่อนการเข้าท ารายการ ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งหรือมี

สว่นได้เสยีในการท ารายการระหวา่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันัน้ ๆ 

 
การอนุมตัิในหลกัการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่าง
บริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท บริษัทจะก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง

เปรียบเทียบได้กับเง่ือนไขหรือราคาที่เกิดขึน้กับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกันดงักล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ

เกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็น

เก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่

ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และ

กรรมการจะต้องไม่อนมุตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทและ

จะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่บริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ย

ไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัท

จะไมท่ ารายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องที่ไมใ่ช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

 
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ ถ้ามีรายการระหวา่งกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษัทจะจัดให้มีการน าเสนอรายการดงักล่าวผ่านที่

ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้เพื่อดแูลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรมและมี

นโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนด

เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
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1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 

(ฉบับปรับปรุง) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
สิน้สุด 31 ธ.ค 58   

ล้านบาท %  ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2.20 0.83% 10.83 3.15% 97.48 20.00% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 22.81 8.65% 23.11 6.72% 24.85 5.10% 

สนิค้าคงเหลอื - - 0.49  0.14% 0.60 0.12% 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ายรอรับคืน 1.65 0.63% 1.65  0.48% 2.61 0.54% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 5.10 1.93% 6.93  2.01% 8.41 1.73% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 31.76 12.04% 43.01  12.50% 133.95 27.49% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 0.27 0.10% 0.43  0.12% 1.48 0.30% 

ยานพาหนะส าหรับขนสง่ 226.42 85.87% 295.50  85.87% 345.13 70.82% 

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ 3.88 1.47% 5.05  1.47% 6.24 1.28% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 1.36 0.52% 0.13  0.04% 0.52 0.11% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 231.93 87.96% 301.11  87.50% 353.37 72.51% 

รวมสินทรัพย์ 263.69 100.00% 344.12 100.00% 487.32 100.00% 

เงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3.00 1.14% 19.42  5.64% - - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ - บคุคลที่เก่ียวข้องกนั - - 5.00  1.45% - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 31.55 11.96% 30.48  8.86% 30.93 6.35% 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินที่ถึง

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
33.54 12.72% 53.12  15.44% 49.82 10.22% 

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี 
3.04 1.15% 3.34  0.97% - - 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 1.13 0.43% 1.23  0.36% 0.97 0.20% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 72.26 27.40% 112.59  32.72% 81.72 16.77% 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สทุธิจาก

สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 
110.30 41.83% 145.36  42.24% 158.58 32.54% 

เงินกู้ยมืระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถ่ึงก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 
5.04 1.91% 1.70  0.49% - - 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 

(ฉบับปรับปรุง) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
สิน้สุด 31 ธ.ค 58   

ล้านบาท %  ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7.30 2.77% 10.62  3.09% 11.29 2.32% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.72 0.27% 1.24  0.36% 1.59 0.33% 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 1.74 0.66% 1.53  0.45% 1.07 0.21% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 125.10 47.44% 160.45  46.63% 172.53 35.40% 

รวมหนีส้ิน 197.36 74.84% 273.04  79.35% 254.25 52.17% 

ทุนจดทะเบียน 40.00 15.17% 40.00  11.62% 110.00 22.57% 

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 40.00 15.17% 40.00  11.62% 110.00 22.57% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - - - - 107.19 22.00% 

ก าไรสะสมจดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฏหมาย 2.40 0.91% 2.80  0.81% 3.84 0.79% 

ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 23.93 9.08% 28.28  8.22% 12.04 2.47% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 66.33 25.16% 71.08 20.65% 233.07 47.83% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 263.69 100.00% 344.12 100.00% 487.32 100.00% 
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2. งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 

 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิ 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 56 

(ฉบับปรับปรุง) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 57 

(ฉบับปรับปรุง) 
สิน้สุด 31 ธ.ค 58   

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้บริการ 206.14  100.00%  234.31  100.00% 264.27 100.00% 

ต้นทนุบริการ 169.20  82.08% 189.92 81.06% 205.18 77.64% 

ก าไรขัน้ต้น 36.94  17.92%  44.39  18.94% 59.09 22.36% 

รายได้อื่น 0.75  0.36%  0.70  0.30% 1.70 0.64% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 37.69  18.28% 45.09  19.24% 60.79 23.00% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 18.77  9.11% 17.90 7.64% 28.34 10.72% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

18.92  9.17% 27.19  11.60% 32.45 12.28% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 10.67 5.18% 15.21 6.49% 18.78 7.11% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 8.25  3.99%  11.98  5.11% 13.67 5.17% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 2.46 1.19%  3.94 1.68% 1.87 0.71% 

ก าไรสุทธิปี 5.79  2.80%  8.04  3.43% 11.80 4.46% 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :       

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

-  - (0.36) (0.15%) - - 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ -  - 0.07 0.03% - - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับปี -  - (0.29) (0.12%) - - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 5.79  2.80% 7.75 3.31% 11.80 4.46% 

ก าไรต่อหุ้นพืน้ฐาน (บาท) 0.04  0.05  0.04  
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3. งบกระแสเงนิสด 

 

 

สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิ 

 (ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 56  

(ฉบับปรับปรุง) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 58    

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 8.25  11.98  13.67 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)     

จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย  19.07   25.52  34.26 

เงินชดเชยคา่เสยีหายจากสญัญาประกนัภยั  -   -    (1.20) 

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย

ยานพาหนะส าหรับขนสง่ 
 0.03  0.08 (0.35) 

ตดัจ าหนา่ยก าไรจากการขายและเชา่กลบั

ยานพาหนะส าหรับขนสง่ 
 (0.54)   (0.62) (0.62) 

ขาดทนุจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะ

ส าหรับขนสง่ 
2.26 - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  (0.14) 0.19 0.35 

ตดัจ าหนา่ยภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย -  0.10 0.56 

รายได้ดอกเบีย้ (0.02)  (0.01) (0.14) 

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 10.67 15.20 18.78 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 
39.86 52.44 65.31 

สินทรพัย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  (2.98) (0.30) (1.74) 

สนิค้าคงเหลอื  -  (0.49) (0.11) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  (2.23) 0.32 (1.46) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  0.03  0.62 (0.46) 

หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
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สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิ 

 (ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 56  

(ฉบับปรับปรุง) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 58    

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  3.15  4.06 (0.44) 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  0.34  0.10 (0.26) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  0.10  0.40 0.16 

เงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  38.27  57.15 61.00 

เงินสดรับจากเงินชดเชยคา่เสยีหาย  -  - 1.20 

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย  1.55  0.55 1.09 

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  -  (0.03) - 

รับดอกเบีย้  0.02  0.01 0.14 

จ่ายดอกเบีย้  (10.67) (16.38) (18.78) 

จ่ายภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย  (2.04) (2.31) (2.63) 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน  27.13  38.99 42.02 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้  (0.01) (0.16) (1.05) 

จ่ายช าระเจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์  (6.84) (3.90) - 

ซือ้ยานพาหนะส าหรับขนสง่และอปุกรณ์  (16.62) (3.97) (17.51) 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยยานพาหนะส าหรับ

ขนสง่ 
0.95 0.70 1.35 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน  (22.52) (7.33) (17.21) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการจัดหาเงนิ    

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
(2.00) 17.00 (19.42) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 -  
5.00 (5.00) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  -  - 182.00 

เงินสดจา่ยคา่ใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทนุ  -  - (6.01) 

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะ 24.15 - - 
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สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิ 

 (ตรวจสอบแล้ว) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 56  

(ฉบับปรับปรุง) 

สิน้สุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 58    

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ส าหรับขนสง่ 

จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน  (33.60) (37.77) (57.69) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  9.50   -   -  

จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาว  (1.41) (3.04) (5.04) 

จ่ายเงินปันผล  (0.79) (4.22) (27.00) 

  เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ  (4.15) (23.03) 61.84 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ  0.46  8.63 86.65 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี  1.74  2.20 10.83 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสิน้ปี  2.20  10.83 97.48 

 

 
   

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด    

ยานพาหนะส าหรับขนสง่เพิม่ขึน้จากการท าสญัญา

เช่าการเงิน 
 50.09  92.41 67.61 

    รายการซือ้สนิทรัพย์ที่ยงัไมไ่ด้จ่ายช าระ  3.90  - 0.89 
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4. อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่       0.44           0.38  1.64 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่        0.35           0.30  1.50 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  เทา่       0.40  0.42 0.43 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่      10.05         10.40 11.12 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 35.82  34.63  32.36 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่             -         774.15  374.66 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั             -             0.47  0.96 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่        8.32  8.65  8.92 

ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า วนั      43.29  41.64  40.34 

Cash Cycle วนั     (7.50)        (6.54) (7.02) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios) 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 17.92% 18.94% 22.36% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9.18% 11.60% 12.28% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 143.39% 143.41% 129.49% 

อตัราก าไรสทุธิ /1 % 2.80% 3.42% 4.44% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 8.72% 11.70% 7.76% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 2.40% 2.64% 2.84% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 12.02% 12.64% 14.13% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่     0.86           0.77  0.64 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 2.98           3.84  1.09 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 3.77           3.82  3.34 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เทา่ 0.72           1.69 0.37 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 51.83% 348.45% 82.05% 

 หมายเหต ุ: /1 อตัราก าไรสทุธิ ค านวณจากก าไรสทุธิของกิจการ หารด้วยรายได้รวม 
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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

 
บริษัทให้บริการรถรับ-สง่พนกังานไมป่ระจ าทาง ผา่นรูปแบบรถที่ให้บริการ  2  รูปแบบ คือ รถโดยสารของบริษัท และ

รถโดยสารร่วมบริการ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรถโดยสารให้บริการรวมทัง้สิน้ 239 คนั แบ่งเป็นรถโดยสารของบริษัท

เทา่กบั 139  คนั และรถโดยสารร่วมบริการเทา่กบั 100  คนั หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อจ านวนรถโดยสารท่ีให้บริการรวมเทา่กบัร้อย

ละ 58.16 และร้อยละ 41.84 ตามล าดับ ทัง้นี  ้บริษัทจะให้บริการกับลูกค้าแต่ละรายผ่านการท าสญัญาให้บริการรับ -ส่ง

พนกังาน ซึ่งระบุเส้นทางการเดินรถ และระบุอัตราการให้บริการในแต่ละเส้นทางอย่างชัดเจน  โดยบริษัทมีหน้าที่จัดหารถ

โดยสารให้เพียงพอตามจ านวนผู้โดยสารท่ีลกูค้าก าหนดในแตล่ะเส้นทางและให้บริการอยา่งเหมาะสมตามที่ตกลงกบัลกูค้าไว้ 

ส าหรับภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรถ

โดยสารไมป่ระจ าทางเทา่กบั  206.14 ล้านบาท เทา่กบั 234.31 ล้านบาท และเทา่กบั 264.27 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีอตัรา

การเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) ส าหรับช่วง 3 ปีดงักล่าวประมาณร้อยละ 13.23 แบ่งเป็นรายได้จาก

การให้บริการรถโดยสารของบริษัทเทา่กบั 135.07 ล้านบาท เทา่กบั 161.95 ล้านบาท และเทา่กบั 196.26 ล้านบาท ตามล าดบั 

และมีรายได้จากการให้บริการรถโดยสารร่วมบริการเท่ากบั 71.07 ล้านบาท เท่ากบั 72.36 ล้านบาท และเท่ากบั 68.01 ล้าน

บาท ตามล าดบั โดยบริษัทมีแนวโน้มสดัสว่นรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารของบริษัทตอ่รายได้จากการให้บริการรวม

เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องตลอดช่วง 3 ปีที่ผา่นมา ทัง้นี ้มีนโยบายการก าหนดสดัสว่นการให้บริการระหวา่งรถโดยสารของบริษัทและ

รถโดยสารร่วมบริการท่ีประมาณร้อยละ 75 และ ร้อยละ 25 ของรายได้จากการบริการ ซึ่ง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สดัสว่น

รายได้จากการบริการของรถโดยสารของบริษัทอยู่ร้อยละ 74.26 และรายได้จากการบริการของรถโดยสารร่วมบริษัทร้อยละ 

25.74 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามทิศทางที่ทางบริษัทก าหนด อีกทัง้บริษัทจะลงทนุซือ้ยานพาหนะส าหรับขนสง่เมื่อมีความ

แน่นอนวา่จะได้รับงานจากลกูค้าเท่านัน้ ทัง้นี ้ลกูค้ากว่าร้อยละ 60 ของทางบริษัทเกิดจากการติดต่อเข้ามาโดยตรงเพื่อขอรับ

การบริการเดินรถโดยสารรับ-สง่พนกังาน 

 

1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1.1 รายได้ 

บริษัทมีรายได้รวมระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 206.89 ล้านบาท เท่ากับ 235.01 ล้านบาท และเท่ากับ 

265.97 ล้านบาท ตามล าดบั โดยแบง่เป็นรายได้จากการบริการเทา่กับ 206.14 ล้านบาท เทา่กบั 234.31 ล้านบาท และเทา่กบั 

264.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.64 ร้อยละ 99.70 และร้อยละ 99.36 ของรายได้รวม ตามล าดบั และรายได้อื่น อาทิ 

รายการดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายยานพาหนะ รายได้จากเงินประกันพนกังานขบัรถกรณีที่ลาออกไม่เป็นตามข้อบงัคับ 

รายการก าไรจากการขายทรัพย์สนิรอตดับญัชี ซึง่เกิดจากการท ารายการขายยานพาหนะแล้วเช่ากลบั (Sale and Leaseback) 

เป็นต้น โดยรายได้อื่นในงวดดงักลา่วเทา่กบั 0.75 ล้านบาท เทา่กบั 0.70 ล้านบาท และเท่ากบั 1.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 0.36 ร้อยละ 0.30 และร้อยละ 0.64 ของรายได้รวม ตามล าดบั 
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ตารางแสดงรายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2556 ถงึปี 2558 

 

2556 

(ปรับปรุงใหม่) 

2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการบริการ 

    

  

1. รถโดยสารของบริษัท 135.07 65.53 161.95 69.12 196.26 74.27 

1.1 รถบสั 129.72 62.93 156.33 66.72 189.74 71.80 

1.2 รถมินิบสั 0.22 0.11 1.40 0.60 1.76 0.67 

1.3 รถตู ้ 5.13 2.49 4.23 1.80 4.75 1.80 

2. รถโดยสารร่วมบริการ 71.07 34.47 72.36 30.88 68.01 25.73 

รวมรายได้จากการบริการ 206.14 100.00 234.31 100.00 264.27 100.00 

รายได้อื่น 0.75 

 

0.70 

 

1.70  

 

รายได้จากการบริการ 

 บริษัทมีรายได้จากการบริการระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 206.14 ล้านบาท เท่ากบั 234.31 ล้านบาท และ

เทา่กบั 264.27 ล้านบาท โดยแบง่เป็น  

1) รายได้จากการบริการที่เกิดจากรถโดยสารของบริษัทเท่ากบั 135.07 ล้านบาท เท่ากบั 161.95 ล้านบาท และเท่ากับ 

196.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.53 ร้อยละ 69.12 และร้อยละ 74.27 ของรายได้จากการบริการรวม ตามล าดบั 

2) รายได้จากการบริการท่ีเกิดจากรถรร่วมบริการเทา่กบั 71.07 ล้านบาท เทา่กบั 72.36 ล้านบาท และเท่ากบั 68.01 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.47 ร้อยละ 30.88 และร้อยละ 25.73 ของรายได้จากการบริการรวม ตามล าดบั 

จ านวนรถโดยสารของบริษัทที่ให้บริการส าหรับลกูค้าแต่ละรายมีจ านวนตัง้แต่ 1 คนัถึง 16 คนั โดยใช้รถบสัในการ

ให้บริการเป็นหลกั ในขณะที่จ านวนรถโดยสารร่วมบริการที่ให้บริการส าหรับลกูค้าแต่ละรายมีจ านวนตัง้แต่ 1 คนัถึง 14 คนั 

โดยใช้รถตู้ ในการให้บริการเป็นหลกั ทัง้นี ้รูปแบบการให้บริการขึน้อยู่กบัความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั โดยบริษัทจะลงทนุ

เพิ่มจ านวนรถโดยสารของบริษัทก็ตอ่เมื่อมีความชดัเจนที่จะได้รับงานจากลกูค้า 

 รายได้จากการบริการของบริษัทในปี 2558 เพิ่มขึน้เท่ากบั 29.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 12.79 จากปี

ก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทลงทนุซือ้รถโดยสารเพิ่มอีกจ านวน 20 คนั เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการท่ีเพิ่มขึน้ของลกูค้า โดย

แบ่งเป็นรถบัสจ านวน 18 คนั และรถตู้ วีไอพีจ านวน 2 คนั ทัง้นี ้บริษัทมีจ านวนรถโดยสารที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทเพื่อให้

บริการรวมทัง้สิน้ 139 คัน แบ่งเป็นรถบัสจ านวน 127 คัน รถมินิบัสจ านวน 2 คัน รถตู้ วีไอพี 2 คัน และรถตู้ จ านวน 8 คัน 

ในขณะที่รถร่วมบริการมีจ านวนเท่ากบั 100 คนั แบง่เป็นรถบสัร่วมบริการ 12 คนั และรถตู้ ร่วมบริการ 88 คนั โดยตัง้แตว่นัท่ี 1 

สิงหาคม 2558 บริษัทได้ก าหนดนโยบายการใช้ผู้ ร่วมบริการที่จะเข้าร่วมให้บริการจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ

อนญุาตจากกรมการขนสง่ทางบก ในการเป็นผู้ได้รับอนญุาตเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทางเทา่นัน้ 
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1.2 ต้นทุนบริการและก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนบริการ 

ต้นทนุบริการหลกัของบริษัทประกอบด้วยค่าน า้มนัเชือ้เพลิง เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานขบัรถ ค่าเสื่อมราคา 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัรถยนต์ คา่เบีย้ประกนัภยั และต้นทนุคา่รถร่วมบริการ โดยระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมีต้นทนุบริการ

เท่ากับ 169.20 ล้านบาท เท่ากับ 189.92 ล้านบาท และเท่ากับ 205.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.08  ร้อยละ 81.06 

และร้อยละ 77.64 เมื่อเทียบกบัรายได้จากการบริการรวม ตามล าดบั ทัง้นี ้การลดลงของอตัราสว่นต้นทนุบริการตอ่รายได้จาก

การบริการ เป็นผลจากการบริหารจดัการต้นทุนบริการท่ีมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ การปรับตวัลดลงของราคาน า้มนัเชือ้เพลงิจาก

อปุสงค์สว่นเกินของปริมาณน า้มนัในตลาดโลก และการบริหารจดัการน า้มนัเชือ้เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสดัสว่นต้นทนุ

ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงต่อรายได้จากรถโดยสารของบริษัทในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 37.21 ร้อยละ 32.48 และ

ร้อยละ 25.61 ตามล าดับ นอกจากนี ้การด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการให้บริการเดินรถโดยสารรับ -ส่งบุคลากรอย่าง

ยาวนานก็เป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทุนที่เกิดจากรายการค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัรถยนต์ให้อยู่ในระดบัคงที่

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แม้วา่บริษัทจะมีการลงทนุเพิ่มปริมาณรถบสัโดยสารอย่างต่อเนื่องจาก 95 คนัในปี 2556 เป็น 

139 คนัในปี 2558 ก็ตาม ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของต้นทนุบริการของบริษัทสว่นใหญ่เกิดจากรายการค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและ

สวสัดิการพนักงานขบัรถ และค่าเบีย้ประกันภยั ซึ่งเพิ่มขึน้ตามจ านวนรถโดยสารของบริษัท เพื่อรองรับความต้องการใช้รถ

โดยสารท่ีเพิ่มขึน้ของลกูค้าในแตล่ะปี 

 

ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นรวมเท่ากับ 36.94 ล้านบาท เท่ากับ 44.39 ล้านบาท และเท่ากับ 59.09 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 17.92 ร้อยละ 18.94 และร้อยละ 22.36 ตามล าดับ การเพิ่มขึน้ก าไร

ขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นเกิดจากการบริหารจดัการต้นทนุท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ การปรับตวัลดลงของราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ

จากอปุทานสว่นเกินของปริมาณน า้มนัในตลาดโลก การบริหารจดัการการใช้น า้มนัที่ดีขึน้ และการควบคมุค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั

รถยนต์ให้อยูใ่นระดบัท่ีคงที่  

ทัง้นี ้ในช่วงเวลาเดียวกนั บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการรถโดยสารของบริษัทเท่ากบั 30.51 ล้านบาท เท่ากบั 

34.72 ล้านบาท และเทา่กบั 49.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการรถโดยสารของบริษัทเทา่กบัร้อยละ 

22.59  ร้อยละ 21.44 และร้อยละ 25.46 ตามล าดบั ส าหรับการลดลงก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2557 เกิดจากการ

ขยายการลงทนุในจ านวนรถโดยสารของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้จาก 95 คนัในปี 2556 เป็นจ านวน 120 คนัในปี 2557 สง่ผลให้บริษัทมี

ต้นทนุค่าเสื่อมราคายานพาหนะส าหรับขนสง่เพิ่มขึน้จาก 18.51 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 24.77 ล้านบาทในปี 2557 หรือคิด

เป็นสดัสว่นค่าเสื่อมราคายานพาหนะส าหรับขนสง่ต่อต้นทนุบริการในปี 2556 และปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 10.94 และร้อยละ 

13.04  ตามล าดบั นอกจากนี ้บริษัทมีเงินเดือนและสวสัดิการพนกังานขบัรถที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนรถโดยสารของบริษัท อยา่งไร

ก็ตามในปี 2558 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากการให้บริการเดินรถโดยสารรับ-สง่บคุลากรท่ีเพิ่มขึน้ และ

การบริหารจดัการต้นทนุในด้านตา่งๆ ที่ดีขึน้ อาทิ เช่น คา่ซอ่มบ ารุงรถยนต์ การบริหารการจดัการน า้มนัท่ีดี รวมไปถึงการลดลง
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ของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับตวัลดลงของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงจากอุปทานส่วนเกินของปริมาณ

น า้มนัในตลาดโลก 

ส าหรับก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการรถร่วมบริการในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 6.43 ล้านบาท เท่ากบั 9.67 ล้าน

บาท และเทา่กบั 9.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการรถโดยสารร่วมบริการเท่ากบัร้อยละ 9.05 ร้อย

ละ 13.36 และร้อยละ 13.43 ตามล าดบั โดยในปี 2557 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นของรถร่วมบริการเพิ่มขึน้จาก

ปี 2556 จากการทยอยปรับเพิ่มคา่บริการกบัทางลกูค้าในบางสายที่ใช้รถร่วมบริการ เพื่อให้คา่บริการดงักลา่วเป็นไปตามราคา

ตลาด โดยที่ผ่านมาการให้บริการรับ-สง่พนกังานกบัลกูค้าโดยใช้รถร่วมบริการ ถือเป็นการปอ้งกนัความเสีย่งจากการลงทนุใน

ยานพาหนะส าหรับขนสง่ของบริษัทวิธีหนึง่ ส าหรับกรณีที่บริษัทยงัไมม่ัน่ใจวา่ลกูค้าจะใช้บริการกบับริษัทอยา่งตอ่เนื่อง  

 

 

      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น  
รถโดยสารของบริษัท 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 
รถโดยสารร่วมบริการ 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้นของบริษัท 
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1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์ ค่ารับรอง และ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 4.38 ล้านบาท เท่ากับ 5.54 

ล้านบาท และเท่ากบั 8.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.68 ร้อยละ 2.36 และร้อยละ 3.29 ของรายได้รวม ตามล าดบั ทัง้นี ้

คา่ใช้จ่ายในการขายแบง่ตามสดัสว่นดงันี ้เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานร้อยละ 69.87 คา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์บริษัท

ร้อยละ 16.75 และคา่ใช้จ่ายส าหรับการรับรองนกัลงทนุและสือ่มวลชนและการเดินทางร้อยละ 13.39  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกัของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ค่าขาดทุน (ก าไร)จากการ

จ าหนา่ยทรัพย์สนิรอตดับญัชี (จากรายการขายและเชา่กลบัยานพาหนะส าหรับขนสง่) ขาดทนุจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ (จาก

การจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง) ค่าที่ปรึกษา ค่าสอบบัญชี และค่าสาธารณูปโภค ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทมี

คา่ใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 14.39 ล้านบาท เท่ากบั 12.36 ล้านบาท และเท่ากบั 19.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.97 

ร้อยละ 5.26 และร้อยละ 7.37 ของรายได้รวม ตามล าดบั  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 2.03 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.11 เมื่อ

เทียบกบัปี 2556 โดยการลดลงของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดจากการไม่มีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอตดับญัชีในปี

ดงักลา่ว เนื่องจากบริษัทไมม่ีนโยบายการท ารายการขายแล้วเช่ากลบัของยานพาหนะตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นไป  แม้วา่บริษัทมี

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากการปรับเงินเดือน สวสัดิการพนักงาน และค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเพิ่มขึน้ตามจ านวน

พนกังานเพื่อรองรับการขยายตวัของกิจการ ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 7.24 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 58.58 เนื่องจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชน ท าให้บริษัทมีคา่ใช้จ่าย

และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ไมถื่อเป็นคา่ใช้จ่าย

ที่เกิดขึน้ปกติในการด าเนินธุรกิจ อาทิ คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนเพิ่มทนุ คา่ใช้จ่ายใน

การว่าจ้างนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพื่อประเมินผลประโยชน์พนกังาน ค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการรับคืนเงินภาษีอากรปี 2556 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี ้ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2558

การจัดโครงสร้างอัตราก าลงัคนให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการเพิ่มขึน้ของ

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 

1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบีย้เงินกู้สถาบนัการเงิน และดอกเบีย้จ่ายจากการขอรับการสนบัสนนุวงเงิน

สินเช่ือจากสถาบันทางการเงินโดยการท าสญัญาเช่าทางการเงิน โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  บริษัทมีต้นทุนทาง

การเงินเท่ากับ 10.67 ล้านบาท เท่ากับ 15.21 ล้านบาท และเท่ากับ 18.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.18  ร้อยละ 6.49 
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และร้อยละ 7.11 ของรายได้รวม ตามล าดบั  ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของสดัสว่นต้นทนุทางการเงินตอ่รายได้รวมเป็นผลจากการลงทนุ

ขยายจ านวนรถโดยสารผา่นการท าสญัญาเช่าทางการเงินเป็นหลกั 

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ มาจากการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้จ่าย ส าหรับตัว๋แลกเงินระยะสัน้ในวงเงิน

จ านวน 20 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ - บุคคลที่เก่ียวข้องในวงเงินจ านวน 5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

บริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทได้ช าระคืนหนีส้ าหรับตัว๋แลกเงินระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะสัน้กับ

บุคคลที่เก่ียวข้องทัง้จ านวนแล้ว นอกจากนี ้บริษัทมีการจ่ายดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึน้ เนื่องจากการซือ้

ยานพาหนะผา่นสญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มในปี 2558 จ านวน 20 คนัเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

 

1.5 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 5.79 ล้านบาท เท่ากบั 8.04 ล้านบาท และเท่ากบั 11.80 

ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 2.80 ร้อยละ 3.43 และร้อยละ 4.46 ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิและ

อตัราก าไรสทุธิตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เกิดจากรายได้การให้บริการของบริษัทที่เพิ่มขึน้ตามความต้องการใช้รถโดยสารของลกูค้า 

การใช้รถบัสโดยสารของบริษัทที่มีอตัราการท าก าไรสงูกว่าในการให้บริการ รวมถึงการบริหารการจัดการต้นทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลจากการปรับโครงสร้างอตัราก าลงัคนของบริษัท และการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One-time expenses) เพื่อน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

คา่ใช้จ่ายต้องห้ามในการรับเงินคืนภาษีอาการปี 2556 ก็ตาม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
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2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษัท 
2.1 สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 263.69 ล้านบาท เท่ากับ 

344.12 ล้านบาท และเทา่กบั 487.32 ล้านบาทตามล าดบั โดยรายการสนิทรัพย์ที่ส าคญัที่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์

รวมของบริษัท มีดงันี ้

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของ

ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเท่ากบั 2.20 ล้านบาท เท่ากบั 10.83 ล้านบาท และ

เทา่กบั 97.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.83 ร้อยละ 3.15 และร้อยละ 20.00 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 86.65 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 800.24 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทได้ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 160.00 ล้านหุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ในราคาหุ้นละ 0.95 บาท ท าให้

ทางบริษัทได้รับเงินจากการระดมทนุจ านวน 152.00 ล้านบาท โดยภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดจ านวน 11.45 ล้าน

บาท บริษัทมีเงินเพิ่มทนุคงเหลอืจ านวน 140.55 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทได้รายงานการใช้เงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทนุ งวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้

(หนว่ย : ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ 
แผนการ 

ใช้เงนิ 

จ านวนเงนิที่ใช้

ในระหว่างงวด 

จ านวนเงนิคงเหลอื ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลงทนุรถเพื่อขยายก าลงัการผลติ 55.00  8.11 46.89 

2. พฒันาศนูย์อบรมและหลกัสตูรนกัขบั  2.00  0.95  1.05 

3. พฒันาเทคโนโลยีส าหรับการบริการการเดินรถ  1.00  0.12  0.88 

4. ปรับปรุงศนูย์ซอ่มบ ารุงพืน้ท่ีชลบรีุ  4.00  0.00  4.00 

5. ช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน 35.00 32.86  2.14 

6. เงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ 43.55 19.00 24.55 

รวมทัง้สิน้ 140.55 61.04 79.51 

หมายเหต ุ:  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้รับทราบการใช้เงินเพิ่มทนุในส่วนการช าระคืนเงินกู้ยืม

สถาบนัการเงินจ านวน 35.00 ล้านบาท โดยได้ช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินแล้วทัง้หมด 32.86 ล้านบาท และเหลือเงินเทา่กบั 2.14 ล้านบาท ที่

ประชมุคณะกรรมการจงึได้รับทราบให้ท าการโอนเงินในสว่นการช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน มาเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ 

นอกจากนี ้จากผลประกอบการในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ซึง่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ มาจากการ

ให้บริการเดินรถโดยสารแก่ลกูค้ารายเดิมและลกูค้ารายใหมท่ี่เพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเท่ากบั  22.81 ล้านบาท 

เทา่กบั 23.11 ล้านบาท และเทา่กบั 24.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.65 ร้อยละ 6.72 และร้อยละ 5.10 ของสนิทรัพย์รวม

ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ดงันี ้

1. ลูกหนีก้ารค้า ประกอบด้วย ลูกค้าตามปกติของธุรกิจและรายได้ค้างรับ (รายได้จากใบแจ้งหนีก้ับการ

ให้บริการใช้รถไม่ตรงกนั ตดัทกุวนัท่ี 25 ของทกุเดือน) บริษัทมีลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 

2558 เทา่กบั 22.09 ล้านบาท เท่ากบั 22.99 ล้านบาท และเทา่กบั 24.52 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จากปี 

2556 เทา่กบั 0.90 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากปี 2557 เทา่กบั 1.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4.07 และร้อยละ 6.66 

ตามล าดบั มาจากรายได้จากการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้ตามความต้องการใช้รถโดยสารขนสง่บคุลากรจากลกูค้ารายเดมิและลกูค้า

รายใหม ่ท าให้ยอดลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ โดยมีรายละเอียดอายลุกูหนีก้ารค้าดงันี  ้

(หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการลูกหนีก้ารค้า 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ลูกหนีก้ารค้า 
  

 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 21.38 21.74 23.39 

ค้างช าระ ไมเ่กิน 3 เดือน   0.71  0.22  0.35 

รวมลูกหนีก้ารค้า 22.09         21.96 23.74 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - - 

รายได้ค้างรับ -  1.03  0.77 

ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 22.09 22.99 24.52 

 

บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตเทอมลกูค้าอยู่ที่ 30 ถึง 60 วนั (บวกเพิ่มรอบระยะเวลาการให้เก็บหนีข้องทางลกูค้า

ด้วย) โดยระยะเวลาการให้เครดิตเทอมขึน้อยูก่บัระยะเวลาการเป็นคู่ค้าและการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ายบริหาร โดย

ลกูหนีท้ี่มียอดค้างช าระจะผ่านขัน้ตอนที่ถกูก าหนดไว้ในนโยบายการติดตามหนี ้อาทิ การติดตามทวงถามโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย

บญัชี การออกหนงัสือติดตามหนี ้และการแจ้งความเพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย หากลกูค้ามีระยะเวลาค้างช าระ

หนีต้ัง้แต ่6  เดือนขึน้ไป ทางบริษัทจะตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจ านวน ทัง้นี ้ใน ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัท

มีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 35.82 วนั 34.63 วนั และ 32.36 วนัตามล าดบั ซึง่แนวโน้มระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ของ

บริษัทลดลง แสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัเก็บหนีท้ี่ดีโดยตอ่เนื่องและยงัคงเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าของ

บริษัท 

2. ลูกหนีอ้ื่น ประกอบด้วย เงินทดรองจ่าย ลูกหนีอ้ื่น โดยบริษัทมีลูกหนี อ้ื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของ

ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 0.72 ล้านบาท เท่ากบั 0.13 ล้านบาท และเทา่กบั 0.34 ล้านบาท โดยเป็นรายการที่

ส าคญั คือเงินทดรองจ่ายพนกังานส าหรับน าไปใช้ในกิจการ และเงินทดรองจ่ายให้กบัลกูค้า เช่น ค่าทางดว่น คา่เบีย้เลีย้ง

นกัขบันอกสถานท่ี เป็นต้น 
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ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

 ยานพาหนะส าหรับขนสง่ของบริษัทประกอบด้วย รถบสัโดยสาร รถมินิบสั รถตู้  รถตู้วีไอพี และรถที่ใช้ในการสนบัสนนุ

ส าหรับฝ่ายปฏิบตัิการและฝ่ายบ ารุงรักษาเพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานสนบัสนนุการเดินรถ โดยณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556  

ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมียานพาหนะส าหรับขนสง่ - สทุธิ เทา่กบั 226.42 ล้านบาท เท่ากบั 295.50 ล้านบาท และเท่ากบั 

345.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.87  ร้อยละ 85.87 และร้อยละ 70.82 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั ซึ่งบริษัทจะลงทนุ

ในยานพาหนะส าหรับขนส่งก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะได้รับงานจากลูกค้า โดยมีรายละเอียดการ

เปลีย่นแปลงของยานพาหนะส าหรับขนสง่ ดงันี ้                                                 

 (หนว่ย : ล้านบาท) 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
31 ธันวาคม 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ราคาทนุ - ยอดยกมา 213.50 274.77 368.29 

ซือ้เพิ่ม 68.98 94.48 83.87 

จ าหนา่ย / ตดัจ าหนา่ย (26.43) (1.12) (2.51) 

โอนมาจากรถประกอบ 18.72 0.16 - 

 274.77 368.29 449.65 

หกั - คา่เสือ่มราคาสะสม - ยอดยกมา  (38.42) (48.93) (73.36) 

หกั - คา่เสือ่มราคาส าหรับปี (18.51) (24.77) (33.25) 

คา่เสือ่มราคาสว่นจ าหนา่ย 8.00 0.34 1.52 

 (48.93) (73.36) (105.09) 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 225.85 294.93 344.56 

ยานพาหนะขนสง่ระหวา่งประกอบ 0.57 0.57 0.57 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง - สุทธิ 226.42 295.50 345.13 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมียานพาหนะส าหรับขนสง่เทา่กบั 345.13 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปี 2557 

เทา่กบั 49.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 16.79 ซึง่เป็นการลงทนุซือ้รถบสัโดยสารใหมจ่ านวน 18 คนั  และรถตู้วีไอพี

จ านวน 2 คนั ส าหรับรองรับการเพิ่มขึน้ของปริมาณความต้องการใช้ของลกูค้ารายเดิม และลกูค้ารายใหมจ านวน 2 ราย ท่ีจะ

เร่ิมสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในเดอืนมีนาคมและเดือนเมษายน 2558 โดยบริษัทสัง่ซือ้รถโดยสารใหมผ่า่นการท าสญัญาเชา่ทาง

การเงินและจะทยอยช าระเสร็จสิน้ภายในปี 2563 
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2.2 หนีส้นิ 

 หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 197.36 ล้านบาท เท่ากับ 

273.04 ล้านบาท และเทา่กบั 254.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 74.84 ร้อยละ 79.35 และร้อยละ 52.17 ของสนิทรัพย์รวม 

ตามล าดบั โดยรายการหนีส้นิท่ีส าคญัที่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิรวมของบริษัทมีดงันี ้

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 3.00 ล้านบาท 

และเท่ากบั 19.42 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.14 และร้อยละ 5.64 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยในปี 2556 บริษัทมี

วงเงินกู้ยืมระยะสัน้กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง เท่ากบั 5.00 ล้านบาท โดยใช้รถบสัโดยสารของบริษัทจ านวน 7 คนั ในการค า้

ประกนั และในระหว่างปี 2557 ทางบริษัทมีการกู้ ยืมเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในรูปแบบการออกตัว๋แลกเงินจ านวน 

20.00 ล้านบาท เพื่อช าระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการและน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน  

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทไมม่ียอดคงค้างรายการเงินกู้ยืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เนื่องจาก บริษัทได้

น าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในระหวา่งปี 2558 มาช าระคืนทัง้จ านวนแล้ว 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 

 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้ - บคุคลที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 5.00 ล้านบาท ซึง่มีก าหนดเวลา

ช าระคืนในเดือนกนัยายน 2558 โดยบริษัทได้น าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

ในระหวา่งปี 2558 มาช าระคืนทัง้จ านวนแล้ว  

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเท่ากบั 31.55 ล้านบาท 

30.48 ล้านบาท และ 30.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 11.96  ร้อยละ 8.86 และร้อยละ 6.35 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั 

ซึง่มีรายละเอียดเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ดงันี ้ 

เจ้าหนีก้ารค้า 

 เจ้าหนีก้ารค้าหลกัของบริษัท ได้แก่ เจ้าหนีค้า่น า้มนัเชือ้เพลงิ คา่รถร่วม และคา่อะไหล ่โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ของ

ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าเทา่กบั 20.83 ล้านบาท เทา่กบั  23.10 ล้านบาท และเทา่กบั 22.88 ล้าน

บาท ตามล าดบั และมีเจ้าหนีก้ารค้า - บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 

เทา่กบั 1.12 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท และเทา่กบั 0.91 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนีเ้ป็นระยะเวลาเฉลีย่

ประมาณ 30 - 90 วนั 

เจ้าหนีอ้ื่น 

 เจ้าหนีอ้ื่นประกอบด้วย เจ้าหนีอ้ื่น ค่าเบีย้ประกนัภยัค้างจ่าย เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ เงินรับรอง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อาทิ 

ค่าสอบบัญชี โบนสัและเงินปันผลค้างจ่าย ค่าที่ปรึษา เป็นต้น โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558  

บริษัทมีเจ้าหนีอ้ื่นเท่ากับ 8.67 ล้านบาท เท่ากับ 7.38 ล้านบาท และเท่ากับ 10.72 ล้านบาท โดยรายละเอียดของรายการ

เจ้าหนีอ้ื่นท่ีส าคญั ได้แก่ คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ เช่น คา่สอบบญัชี โบนสัค้างจ่าย คา่ที่ปรึกษา เป็นต้น ณ 
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 มียอดเทา่กบั 5.05 ล้านบาท ปี 2557 มียอดเทา่กบั 3.28 ล้านบาท และปี 2558  มียอดเทา่กบั 3.39 

ล้าน เจ้าหนีค้า่สินทรัพย์โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเทา่กบั 3.90 ล้านบาท จากการซือ้อะไหลแ่ละคชัซีเพื่อประกอบ

รถให้บริการ ขณะที่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มียอดดงักลา่ว เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายในการจดัหารถมา

เป็นการซือ้คซัซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการเจ้าหนีค้่าสินทรัพย์เพิ่มขึน้เป็น 

0.89 ล้านบาท จากการน ารถบสัโดยสารของบริษัทไปปรับปรุงตวัถงัใหมเ่พื่อรองรับงานท่ีจะได้รับเพิ่มจากลกูค้า  

 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 บริษัทมีหนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงินซึ่งเกิดจากการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนส่ง โดยสามารถสรุป

รายละเอียดหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินได้ดงันี ้

(หนว่ย : ล้านบาท) 

 31 ธันวาคม 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 169.05 232.61 240.95 

หกั : ดอกเบีย้รอการตดัจ าหนา่ย (25.21) (34.13) (32.55) 

รวม 143.84 198.48 208.40 

หกั : สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (33.54) (53.12) (49.82) 

หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิจากส่วนที่

ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

110.30 145.36 158.58 

  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินเท่ากับ 143.84 ล้าน

บาท เท่ากบั 198.48 ล้านบาท และเท่ากบั 208.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.55 ร้อยละ 57.68 และร้อยละ 42.77 ของ

สนิทรัพย์รวมตามล าดบั โดยแบง่เป็นหนีส้นิสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเทา่กบั 33.54 ล้านบาท เทา่กบั 53.12 ล้านบาท 

และเท่ากบั 49.82 ล้านบาท และหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเท่ากบั 110.30 

ล้านบาท เท่ากบั 145.36 ล้านบาท และเท่ากบั 158.58 ล้านบาท ตามล าดบั โดยบริษัทท าสญัญาเช่าการเงินกบับริษัทลีสซิ่ง

ทัง้หมด 6 แห่ง ซึ่งมีก าหนดการช าระค่างวดเป็นรายเดือนและมีอายุสญัญาประมาณ 4 - 5 ปี โดยมลูค่ารายการหนีส้ินตาม

สญัญาเช่าการเงินของบริษัทดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัการขยายการลงทนุในยานพาหนะส าหรับขนสง่

ของกิจการ ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริษัทได้รับเฉลี่ยร้อยละ 

5.14 - 8.27 ต่อปี โดยรูปแบบการคิดอตัราดอกเบีย้สว่นใหญ่เป็นแบบอตัราลดต้นลดดอก โดยผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่

บริษัทต้องช าระทัง้สิน้ตามสญัญาเช่าแสดงได้ดงัตาราง 
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(หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 66.79 165.82 232.61 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (13.67) (20.46) (34.13) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า 

ที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสัญญาเช่า 

53.12 145.36 198.48 

 

(หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 63.46 177.50 240.95 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (13.64) (18.92) (32.55) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า 

ที่ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสัญญาเช่า 

49.82 158.58 208.40 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาว 

 บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะยาวกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 และปี 2557 

เท่ากับ 8.09 ล้านบาท และเท่ากับ 5.04 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.07 และร้อยละ 1.47 ของสินทรัพย์รวม 

ตามล าดบั โดยรายการดงักลา่วเกิดจากการขอรับการสนบัสนนุทางการเงินเพื่อน าไปใช้เป็นเงินทนุในการจดัซือ้คชัซีประเภทใช้

งานแล้ว และเพื่อการประกอบตัวถังยานพาหนะส าหรับขนส่ง ทัง้นีร้ายการเงินกู้ ยืมดังกล่าวค า้ประกันโดยการจ าน า

ยานพาหนะส าหรับขนสง่ของบริษัทจ านวน 8 คนั และมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนภายใน 36 เดือน ซึ่งไม่ระบเุง่ือนไขการ

ด ารงอตัราสว่นทางการเงินใดๆ 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทไมม่ียอดคงค้างรายการเงินกู้ยืมระยะยาวแล้ว เนื่องจากบริษัทได้น าเงินท่ีได้รับ

จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในระหวา่งปี 2558 มาช าระคืนทัง้จ านวนแล้ว 

 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วเท่ากับ 40.00 

ล้านบาท เท่ากับ 40.00 ล้านบาทและเท่ากับ 110.00 ล้านบาท ตามล าดบั มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม เท่ากับ 66.33 ล้านบาท 

เท่ากับ 71.08 ล้านบาท และเท่ากับ 233.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.16 ร้อยละ 20.65 และร้อยละ 47.83 ของ

สินทรัพย์รวมตามล าดบั และบริษัทมีก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรเท่ากับ 23.93 ล้านบาท เท่ากบั 28.28 ล้านบาท  และเท่ากับ 

12.04 ล้านบาทตามล าดบั  
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ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจ านวน 30.00 ล้านบาท 

และมีมติอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาทเป็น 70.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 300,000 

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยเป็นการปรับโครงสร้างทนุส าหรับเตรียมความ

พร้อมในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 14 

มีนาคม 2558 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 70.00 ล้านบาท เป็น 110.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน

จ านวน 160,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนครัง้แรก ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 

21 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขเงินปันผลส าหรับปี 2557 ที่ประกาศจ่ายตามมติที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นจ านวน 30.00 ล้านบาท เป็นจ านวน 27.00 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขคา่เสื่อมราคาของยานพาหนะส าหรับ

ขนสง่ใหม ่

 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เทา่กบั เทา่ 2.98 

เทา่ 3.85 เท่า และ 1.09 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 มีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง เกิดจากการขยายจ านวนยานพาหนะเพื่อให้บริการ  ด้วยการท าสญัญาเช่าทางการเงินเป็นหลกั แต่ส าหรับปี 

2558 ทางบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 160,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทตอ่หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ท าให้ทางบริษัทได้รับเงินสทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายจากการระดมทนุเท่ากบั 140.55 ล้านบาท 

ท าให้บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2558 ลดลง 

 

2.4 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 31.76 ล้านบาท เท่ากับ 

43.01 ล้านบาท และเทา่กบั 133.95 ล้านบาท ซึง่การเปลีย่นแปลงของรายการสินทรัพย์หมนุเวียนในช่วง 3 ปีที่ผา่นมาเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เนื่องจากรายได้จากการให้บริการที่

เพิ่มขึน้จากความต้องการใช้รถโดยสารขนสง่บคุลากรจากลกูค้ารายเดิมและลกูค้ารายใหม ่ท าให้ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ และใน

ระหวา่งปี 2558 บริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 160,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 0.25 บาทตอ่หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ท าให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 90.94 ล้านบาท 

บริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 72.26 ล้านบาทเท่ากับ 

112.59 ล้านบาท และเท่ากบั 81.72 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 27.40 ร้อยละ 32.72 และร้อยละ 16.77 ของสินทรัพย์รวม

ตามล าดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทา่กบั 30.86 ล้าน

บาท จากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและเงินกู้ยืมระยะสัน้ - บคุคลเก่ียวข้องกนั 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ  40.50 

ล้านบาท และเทา่กบั 69.57 ล้านบาท เนื่องจากลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัทท่ีเน้นการขยายจ านวนยานพาหนะในการ

ขนสง่ผา่นการท าสญัญาเช่าทางการเงินเป็นหลกั ซึง่มีอายใุนการผอ่นช าระประมาณ 5 ปี ขึน้กบัเง่ือนไขของสถาบนัการเงินแต่

ละแห่ง โดยการผ่อนช าระหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงินจะมีระยะเวลาสัน้กว่าอายกุารใช้งานของรถโดยสารที่จะทยอยสร้าง
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รายได้ให้กบับริษัทสง่ผลให้ในช่วงการผอ่นช าระคา่งวดรถ บริษัทจะมีสดัสว่นการผอ่นช าระคา่งวดรถที่ลงทนุตอ่รายได้จากการ

บริการ ใกล้เคียงกบัสดัสว่นการสร้างรายได้ของรถที่ลงทนุเพิ่มเติมต่อรายได้จากการบริการ สง่ผลให้บริษัทมีอตัราสว่นสภาพ

คลอ่งอยูใ่นระดบัต ่าตอ่เนื่องคือ 0.44 เทา่ และ 0.38 เทา่ ตามล าดบั  

 ทัง้นี  ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 บริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 52.22 ล้านบาท 

เนื่องจากระหว่างปี 2558 ทางบริษัทได้ออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) 

ตามที่กลา่วไปแล้ว บริษัทจึงน าเงินเงินเพิ่มทนุท่ีได้รับบางสว่นมาช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินและบคุคลที่เก่ียวข้องกนั และ

ยงัเหลือเงินสดอีกจ านวนมาก จึงท าบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งในปี 2558 เท่ากบั 1.64 เท่า ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 0.38 เท่า ในปี 

2557  

 ส าหรับ Cash Cycle ของบริษัทจะพบว่าในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมี Cash Cycle ติดลบเท่ากบั 7.50 

วนั 6.54 วนั และ 7.02 วนั ตามล าดบั โดยสาเหตทุี่ Cash Cycle ของบริษัทติดลบ เนื่องจาก บริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีแ้ก่

เจ้าหนีก้ารค้าที่ยาวกวา่ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ของลกูหนีก้ารค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 รายงานประจ าปี 2558 บริษัท เอทพีี 30 จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกำรเงิน 

ปี 2557 และ ปี 2558



 

 

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2557 

 

 



 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ       
งบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุ    
เร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินปรำศจำก               
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและ   
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง       
กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำก 
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
กำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละ          
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงิน
โดยรวม 



2 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและ            
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควร          
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหข้อ้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.1 เก่ียวกบักำรแกไ้ขกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ  โดยบริษทัฯ
ไดป้รับงบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นตวัเลขเปรียบเทียบแลว้ ทั้งน้ีควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ไดมี้
เง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

เร่ืองอ่ืน 

บริษทัฯไดเ้คยน ำเสนองบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2558 อยำ่งไรก็ตำม 
ฝ่ำยบริหำรไดต้รวจพบควำมคลำดเคล่ือนในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 
1.3 บริษทัฯจึงไดมี้กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ข้ึนใหม่และแกไ้ขขอ้ผิดพลำดของงวด
ก่อนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเนน้  

 
 
 
ศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 21 พฤษภำคม 2558 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,827,707            2,198,806              1,740,944              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 23,112,079            22,812,247            27,827,446            

สินคา้คงเหลือ 490,657                -                            -                            

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 1,647,648              1,647,838              1,550,070              

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,933,125              5,101,963              2,871,190              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 43,011,216            31,760,854            33,989,650            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 426,554 271,395                265,457                

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 8 295,504,391          226,420,827          178,843,552          

อุปกรณ์ 9 5,050,594              3,884,012              2,200,306              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 519,189                538,210                426,320                

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 123,294                818,115                847,359                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 301,624,022          231,932,559          182,582,994          

รวมสินทรัพย์ 344,635,238          263,693,413          216,572,644          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 19,415,201            3,000,000              5,000,000              

เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,000,000              -                            -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 30,484,322            31,545,763            30,120,129            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 53,119,252            33,542,745            28,119,007            

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 13 3,340,326              3,044,260              -                            

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง

   รอตดับญัชีภายในหน่ึงปี 618,479                618,479                377,965                

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 607,528                508,916                173,847                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 112,585,108          72,260,163            63,790,948            

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 145,358,648          110,299,603          83,080,170            

เงินกูย้ืมระยะยาว  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 13 1,703,318              5,043,645              -                            

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง

   รอตดับญัชี - สุทธิจากส่วนท่ีตดัจ าหน่ายภายในหน่ึงปี 735,847                1,354,326              1,171,242              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 11,143,358            7,296,163 5,119,199              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 1,241,616              718,247                582,394                

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 789,305                391,802                287,302                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 160,972,092          125,103,786          90,240,307            

รวมหนีสิ้น 273,557,200          197,363,949          154,031,255          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 40,000,000            40,000,000            40,000,000            

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 40,000,000            40,000,000            40,000,000            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17 2,800,000              2,400,000              2,000,000              

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 28,278,038            23,929,464            20,541,389            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 71,078,038            66,329,464            62,541,389            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 344,635,238          263,693,413          216,572,644          

-                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2557 2556
(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 234,311,237           206,142,115             
รายไดอ่ื้น 697,977                  743,168                   
รวมรำยได้ 235,009,214           206,885,283             
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนบริการ 189,921,187           169,197,470             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 17,905,804             18,767,306               
รวมค่ำใช้จ่ำย 207,826,991           187,964,776             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 27,182,223             18,920,507               
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (15,206,964)           (10,671,008)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 11,975,259             8,249,499                
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (3,938,310)             (2,461,424)               
ก ำไรส ำหรับปี 8,036,949               5,788,075                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (360,469)                -                               
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 72,094                    -                               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (288,375)                -                               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 7,748,574               5,788,075                

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 18
ก าไรส าหรับปี 0.05                        0.04                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 



ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ -
และช ำระแลว้ ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 40,000,000              2,000,000                24,470,411              66,470,411              
ผลสะสมจำกกำรกำรแกไ้ขกำรค ำนวณคำ่เส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง (หมำยเหตุ 2.1)  -                              -                              (3,929,022)              (3,929,022)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 40,000,000              2,000,000                20,541,389              62,541,389              
โอนก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 15) -                              400,000                   (400,000)                 -                              
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 20) -                              -                              (2,000,000)              (2,000,000)              
ก ำไรส ำหรับปี -                              -                              5,788,075                5,788,075                
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                              -                              -                              -                              
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                              -                              5,788,075                5,788,075                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 40,000,000              2,400,000                23,929,464              66,329,464              

-                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 40,000,000              2,400,000                28,109,933              70,509,933              
ผลสะสมจำกกำรกำรแกไ้ขกำรค ำนวณคำ่เส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง (หมำยเหตุ 2.1)  -                              -                              (4,180,469)              (4,180,469)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 40,000,000              2,400,000                23,929,464              66,329,464              
โอนก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 15) -                              400,000                   (400,000)                 -                              
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 20) -                              -                              (3,000,000)              (3,000,000)              
ก ำไรส ำหรับปี -                              -                              8,036,949                8,036,949                
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                              -                              (288,375)                 (288,375)                 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                              -                              7,748,574                7,748,574                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 40,000,000              2,800,000                28,278,038              71,078,038              

-                              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก ำไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บำท)



2557 2556
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษี 11,975,259             8,249,499                
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 25,521,253             19,070,870               
   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 80,696                    30,180                     
   ขำดทุนจำกกำรขำยและเช่ำกลบัยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง -                             2,263,429                
   ตดัจ  ำหน่ำยก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง (618,479)                (538,459)                  
   ตดัจ  ำหน่ำยสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 190                         -                               
   ตดัจ  ำหน่ำยสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 95,901                    -                               
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 189,900                  135,853                   
   รำยไดด้อกเบ้ีย (7,759)                    (16,609)                    
   คำ่ใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 15,206,964             10,671,008               
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด ำเนินงำน 52,443,925             39,865,771               
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (299,832)                (2,984,801)               
   สินคำ้คงเหลือ (490,657)                -                               
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 318,143                  (2,230,773)               
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 624,748                  25,698                     
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 4,058,065               3,145,326                
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 98,612 335,069                   
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 397,503                  104,500                   
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 57,150,507             38,260,790               
   เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (27,000)                  -                               
   เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 545,391                  1,550,070                
   รับดอกเบ้ีย 7,759                      16,609                     
   จ่ำยดอกเบ้ีย (16,376,561)           (10,671,008)             
   จ่ำยภำษีเงินได้ (2,308,084)             (2,044,188)               
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 38,992,012             27,112,273               

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บำท)



2557 2556
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัเพ่ิมข้ึน (155,158)                (5,938)                      
จ่ำยช ำระเจำ้หน้ีสินทรัพย์ (3,904,506)             (6,839,198)               
ซ้ือยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ (3,971,306)             (16,618,189)             
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 700,000                  950,000                   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (7,330,970)             (22,513,325)             
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 17,000,000             (2,000,000)               
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 5,000,000               -                               
เงินสดรับจำกกำรขำยและเช่ำกลบัยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง -                             24,151,600
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (37,772,880)           (33,595,591)             
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำว -                             9,500,000                
จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำว (3,044,261)             (1,412,095)               
จ่ำยเงินปันผล (4,215,000)             (785,000)                  
เงินสดสุทธใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (23,032,141)           (4,141,086)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 8,628,901               457,862                   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 2,198,806               1,740,944                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10,827,707             2,198,806                

-                             -                               
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รำยกำรท่ีไมใ่ช่เงินสด 
   ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจำกกำรท ำสญัญำเช่ำกำรเงิน 92,408,432             50,087,162               
   รำยกำรซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไมไ่ดจ่้ำยช ำระ -                             3,904,506                

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บำท)

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั
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บริษัท เอทพี ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
โดยมีบริษัท อมตะทรำนสปอร์ต จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้น        
รำยใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรให้บริกำรขนส่ง ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 700/199 
หมู่ท่ี 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2558 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ       
แปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั โดยบริษทัฯ
จดทะเบียนกำรแปรสภำพบริษทัและได้เปล่ียนช่ือจำกเดิม “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั” เป็น 
“บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)” กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2558 

1.2 ข้อสมมติฐำนทำงกำรบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวำ่สินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นจ ำนวน 71 
ล้ำนบำท และจ ำนวน 40 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ถึงแม้ว่ำปัจจัยดังกล่ำวจะท ำให้เกิดข้อสงสัยเก่ียวกับ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของบริษทัฯ แต่เน่ืองจำกผูถื้อหุ้นไดใ้ห้ค  ำมัน่เป็นหนงัสือท่ีจะให้
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินอย่ำงต่อเน่ืองแก่บริษทัฯ จำกเหตุผลดงักล่ำวงบกำรเงินยงัคงจดัท ำข้ึนภำยใต ้   
ขอ้สมมติฐำนในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของกิจกำร 

1.3 บริษทัฯไดเ้คยน ำเสนองบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2558 อยำ่งไร
ก็ตำม ฝ่ำยบริหำรได้ตรวจพบควำมคลำดเคล่ือนในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 
บริษทัฯจึงไดมี้กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ข้ึนใหม่และแกไ้ขขอ้ผิดพลำดของ
งวดก่อนตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.1 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                 
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.1 กำรแก้ไขกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

 บริษทัฯไดจ้ดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และไดน้ ำเสนองบกำรเงินดงักล่ำวแลว้
ในวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2558 ต่อมำในระหวำ่งกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ พบว่ำข้อมูลต้นทุนของยำนพำหนะท่ีใช้ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ         
ไม่สอดคล้องกบัยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทและทะเบียนสินทรัพย ์บริษทัฯจึงได้ปรับยอ้นหลัง      
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2556 เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ผลสะสมของกำรแกไ้ขรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จมีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 
ณ วนัท่ี                       

31 ธนัวำคม 2556 
ณ วนัท่ี                          

1 มกรำคม 2556 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ลดลง  1,325 2,281 
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 
   รอตดับญัชีเพิ่มข้ึน 497 398 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 395 310 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 2,753 1,560 
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 4,180 3,929 
   

 

  (หน่วย: พนับำท) 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2556 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
ก ำไรหรือขำดทุน:  
รำยไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน 122 
ตน้ทุนจำกกำรใหบ้ริกำรเพิ่มข้ึน  1,169 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 1,904 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 1,108 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง 251 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนลดลง (บำท)  0.002 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนำคต            
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำน       

ท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 
ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร

ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ได้รับกำรปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

สภำวชิำชีพบญัชีไดอ้อกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศโดยกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
เช่ือวำ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ีในปีท่ีน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั อยำ่งไร
ก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้บำงฉบบัเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน  

มำตรฐำนฉบับปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม              
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้กิจกำร
เลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนก็ได ้ 

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินน้ีเน่ืองจำกบริษทัฯรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้  

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั    
ในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 อะไหล่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่  
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4.5 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ            
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง -  10 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร -  5, 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  5 ปี 
ยำนพำหนะ -      5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับยำนพำหนะส ำหรับขนส่งระหวำ่งประกอบและทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น
ออกจำกบญัชี 

4.6 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ี เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ี มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ                
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง            
โดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.7 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ     
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำม          
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ        
ส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
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4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง และ
อุปกรณ์ของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษัทฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด             
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน 
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                 
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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4.11 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไร   
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ         
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญั
มีดงัน้ี 
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สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร   
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯไดโ้อนหรือรับ
โอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร               
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ี
ท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ 
และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง และอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย
ในอนำคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุน    
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2557 2556 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   
ตน้ทุนบริกำรรถร่วม 4.3 4.5 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 7.4 4.7 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 1.1 0.8 อตัรำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย 0.6 - ร้อยละ 8.5 ต่อปี 

 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2557 และ 2556               
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
ลูกหนีอ่ื้น - บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)   
กรรมกำรของบริษทัฯ - 644 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ (มีกรรมกำรร่วมกนั) 3,766 3,207 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 11)   
ตน้ทุนบริกำรรถร่วมคำ้งจ่ำย (มีผูบ้ริหำรร่วมกนั) 942 942 
ตน้ทุนบริกำรรถร่วมคำ้งจ่ำย (นอ้งชำยของผูบ้ริหำร) 145 177 

 1,087 1,119 
เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 11)   
ค่ำเบ้ียประกนัภยัคำ้งจ่ำย (มีกรรมกำรร่วมกนั) 3,489 1,328 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย (มีกรรมกำรร่วมกนั) 120 114 

 3,609 1,442 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 
2556 และกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 

เงินกูย้ืม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2556 

 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 

 
ลดลงระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี
31 ธนัวำคม 2557 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ - 10,000 (5,000) 5,000 
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ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมดงักล่ำวมีอำยุ 1 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 8.5 ต่อปี เงินกูย้ืมน้ีค  ้ำประกนั
โดยกำรจ ำน ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งบำงส่วนของบริษทัฯ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปี ส้ินสุดว ัน ท่ี  31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน                   
ท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,200 4,193 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 89 83 
รวม 6,289 4,276 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 21,735 21,380 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  224 712 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 21,959 22,092 
รำยไดค้ำ้งรับ 1,026 - 

รวม 22,985 22,092 
ลูกหน้ีอ่ืน   
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กรรมกำร (หมำยเหตุ 6) - 279 
เงินทดรองจ่ำยแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - 365 
เงินทดรองจ่ำย 110 44 
ลูกหน้ีอ่ืน 17 32 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 127 720 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 23,112 22,812 

 



 12 

8. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

(หน่วย: พนับำท) 
 

ยำนพำหนะ 
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง  

 ส ำหรับขนส่ง ระหวำ่งประกอบ รวม 

รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 213,500 3,717 217,217 
ซ้ือเพ่ิม 68,979 15,578 84,557 
จ ำหน่ำย (26,429) - (26,429) 
โอน 18,722 (18,722) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 274,772 573 275,345 
ซ้ือเพ่ิม 94,476 - 94,476 
จ ำหน่ำย (1,115) - (1,115) 
โอน 158 - 158 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 368,291 573 368,864 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 38,416 - 38,416 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - ปรับปรุงใหม่ 18,505 - 18,505 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - ปรับปรุงใหม่ (7,996) - (7,996) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 48,925 - 48,925 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 24,490 - 24,490 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (335) - (335) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 73,080 - 73,080 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 225,848 573 226,421 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 294,931 573 295,504 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    
2556 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ) - ปรับปรุงใหม่   18,505 

2557 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร )   24,490 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งซ่ึงได้มำตำมสัญญำเช่ำ      
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนประมำณ 249.7 ลำ้นบำท (2556: 175.5 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯได้น ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวนประมำณ 28.8 ล้ำนบำท (2556: 19.6 
ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินและกรรมกำร 

 



 13 

9. อุปกรณ์ 

(หน่วย : พนับำท) 

  เคร่ืองตกแต่ง  ส่วนปรับปรุง  

 ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ เคร่ืองมือ  อำคำรเช่ำ  

 อำคำรเช่ำ ส ำนกังำน เคร่ืองใช ้ ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 1,423 1,564 997 42 4,026 

ซ้ือเพ่ิม 1,176 826 185 7 2,194 

โอน 7 42 - (49) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 2,606 2,432 1,182 - 6,220 

ซ้ือเพ่ิม 960 893 50 - 1,903 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 3,566 3,325 1,232 - 8,123 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 280 897 606 - 1,783 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 102 290 160 - 552 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 382 1,187 766 - 2,335 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 187 417 134 - 738 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 569 1,604 900 - 3,073 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 2,224 1,245 416 - 3,885 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 2,997 1,721 332 - 5,050 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2556 (จ ำนวน 0.4 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร) 552 

2557 (จ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร) 738 
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10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย  

 2557 2556 2557 2556 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - MOR+1.5 - 3,000 
ตัว๋แลกเงิน 8.5 - 19,415 - 
รวม   19,415 3,000 

 วงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงิน ค ้ ำประกนัโดยกำรจ ำน ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งบำงส่วนของ
บริษทัฯ 

11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  22,016 19,710 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 1,087 1,119 
เจำ้หน้ีอ่ืน 433 296 
เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ - 3,904 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 3,278 5,045 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมำยเหตุ 6) 3,489 1,328 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 120 114 
เงินทดรองรับ 61 30 

รวม 30,484 31,546 

12. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 232,606 169,048 
หกั : ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (34,128) (25,205) 
รวม 198,478 143,843 
หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (53,119) (33,543) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 145,359 110,300 
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บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงหลำยแห่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี  

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 66,790 165,816 232,606 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (13,671) (20,457) (34,128) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 53,119 145,359 198,478 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 43,865 125,183 169,048 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (10,322) (14,883) (25,205) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 33,543 110,300 143,843 

13. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ในปี 2556 บริษทัฯท ำสัญญำกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินตำม
สัญญำจ ำนวน 9.5 ล้ำนบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดอตัรำดอกเบ้ียท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นต ่ำ
ของธนำคำร (MLR) บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยเดือนภำยในระยะเวลำ 36 เดือน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯเบิกเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูย้มืดงักล่ำวแลว้เตม็จ ำนวน 

 วงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินค ้ ำประกนัโดยกำรจ ำน ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งบำงส่วนของ
บริษทัฯ 
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14. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 718 582 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  135 113 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 29 23 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 360 - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 1,242 718 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 135 113 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 29 23 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 164 136 

ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้รำยกำรต่อไปน้ีในส่วน 
   ของก ำไรหรือขำดทุน 

  

ตน้ทุนบริกำร 69 47 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 95 89 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวนสะสมของขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
ซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีจ ำนวนทั้งส้ิน 0.4 ลำ้นบำท (2556: ไม่มี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัรำคิดลด 3.4 4.0 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนอยูก่บัชนิดกำรจำ้งงำน) 4 - 6 4 - 6  
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 5 - 50 5 - 40 
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 จ ำนวนเงินภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์และภำระผูกพนัท่ีถูกปรับปรุงจำกผลของประสบกำรณ์   
ส ำหรับปีปัจจุบนัและสำมปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 
ภำระผกูพนัตำม 

โครงกำรผลประโยชน์ 
กำรปรับปรุงตำมประสบกำรณ์
ท่ีเกิดจำกหน้ีสินโครงกำร 

ปี 2557 1,242 451 
ปี 2556 718 - 
ปี 2555 582 - 
ปี 2554 440 - 

15. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บริษทัฯตอ้งจดัสรรทุนส ำรองไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 
ของจ ำนวนผลก ำไรซ่ึงบริษัทฯท ำมำหำได้ทุกครำวท่ีจ่ำยเงินปันผลจนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวน          
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนทุนของบริษัทฯ ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำย         
เงินปันผลได ้

16. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 
 

\ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 36,980 29,069 
ค่ำใชจ่้ำยรถร่วม 62,690 64,639 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 25,521 19,071 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัและค่ำพรบ. 7,214 5,277 
ค่ำน ้ำมนั 52,604 46,407 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถยนต ์ 13,559 10,398 
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17. ภำษีเงินได้   

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี - 396 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว        
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 3,938 2,065 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 3,938 2,461 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกประมำณกำร         

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 72 - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 11,975 8.249 

   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 2,395 1,650 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 124 42 
ผลขำดทุนทำงภำษี 824 - 
อ่ืน ๆ 595 769 

รวม 1,543 811 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 3,938 2,461 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯมีรำยกำรผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ จ  ำนวน 4.1 ล้ำนบำท ท่ี  
บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯพิจำรณำแลว้เห็นวำ่บริษทัฯอำจ
ไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้ำ้งตน้
มำใชป้ระโยชน์ได ้

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 1 มกรำคม 2556 
  (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี    
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัยำนพำหนะ 
    ส ำหรับขนส่ง 

 
271 

 
394 

 
310 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 248 144 116 
 519 538 426 

หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี    
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 2,236 1,036 583 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 8,907 6,260 4,536 

 11,143 7,296 5,119 

18. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี หลังจำกสะท้อน
ผลกระทบของกำรแตกหุน้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 24  

 เพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้กค ำนวณข้ึนใหม่โดยสะทอ้นถึง
ผลกระทบของกำรแตกหุน้ขำ้งตน้ 

19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัคือ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯ 
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บริษัทฯด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ให้บริกำรรถรับส่ง
พนักงำน  และบริษัทฯด ำเนิ น ธุรกิจใน เขตภู มิศำสตร์เดียว  คือ  ประเทศไทย บ ริษัทฯประเมิน                       
ผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน ดงันั้น 
รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

20. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี ประกำศจ่ำยจำกก ำไร 
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2556 2,000 5.00 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2556  2,000 5.00 

    
เงินปันผลประจ ำปี ประกำศจ่ำยจำกก ำไร 
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 30 เมษำยน 2557 3,000 7.50 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2557  3,000 7.50 

21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

21.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรและอุปกรณ์ อำยขุองสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉล่ีย 3 - 10 ปี  

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2557 2556 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 1.0 0.9 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.4 0.9 
มำกกวำ่ 5 ปี 0.4 0.6 
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21.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำรระยะยำว 

บริษทัฯได้ท ำสัญญำรับบริกำรกับบริษทัแห่งหน่ึง (“คู่สัญญำ”) ภำยใตส้ัญญำดังกล่ำวบริษทัคู่สัญญำจะ
ใหบ้ริกำรใหค้  ำปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงบริษทัฯมีภำระจะตอ้งจ่ำยค่ำบริกำรเป็นจ ำนวน 2.0 ลำ้นบำท 

21.3 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 2.6 ลำ้นบำท (2556: 2.5 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ  

22. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

22.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกัน เจ้ำหน้ีกำรค้ำ และเจ้ำหน้ีอ่ืน         
เงินกูย้ืมระยะสั้น หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะยำว บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ี          
โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีกำร
กระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี   
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น หน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ส่วนใหญ่ไม่มี
ดอกเบ้ียหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี         
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 3.6 7.2 10.8 0.38 - 0.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 23.1 23.1 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 0.4 - 0.4 0.49 - 2.0 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 19.4 - - - 19.4 8.5 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 
5.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.0 

 
8.5 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 30.5 30.5 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 53.1 145.4 - - 198.5 6.26 - 7.88 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 5.0 - 5.0 MLR บวกร้อยละ1.5 

ต่อปี 
       
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 1.3 0.9 2.2 0.62 - 0.63 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 22.8 22.8 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 0.3 - 0.3 2.00 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - 3.0 - 3.0 MOR  บวกร้อยละ 

1.50 ต่อปี 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 31.5 31.5 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 33.6 110.3 - - 143.9 5.21 -  8.90 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 8.1 - 8.1 MLR บวกร้อยละ 

1.5 ต่อปี 
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22.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำว       
เงินกูย้มืมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือ    
ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ี
เหมำะสม  

23. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม    
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี            
31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 3.85:1 (2556: 2.98:1)  

24. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในอตัรำหุน้ละ75 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 30 
ลำ้นบำท และอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสะสมเป็นทุนส ำรองตำมกฏหมำยเพิ่มเติมจ ำนวน 443,130 บำท 

2) อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 40 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 400,000 
หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 70 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 700,000 หุ้น มูลค่ำหุ้น
ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2558 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) อนุมัติกำรแปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ตำมหลักเกณฑ์ ท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติ           
บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  

2) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัของบริษทัฯจำกเดิมท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท จ ำนวน 700,000 
หุน้ เป็นหุน้ละ 0.25 บำท จ ำนวน 280,000,000 หุน้ 

3) อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกทุนจดทะเบียนเดิม 70 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 280,000,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 110 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 440,000,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท 
เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก 
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เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ มีมติให้แกไ้ขจ ำนวนเงินปันผลส ำหรับปี 
2557 ท่ีประกำศจ่ำยตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมัญจำกจ ำนวน 30 ล้ำนบำทเป็นจ ำนวน 27 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกมีกำรแกไ้ขค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งใหม่  

25. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2558 



 

 
บริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั”) 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2558 

 

 



 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ  ำกดั”) 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินปรำศจำก               
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและ   
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง       
กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำก 
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
กำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละ          
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงิน
โดยรวม 



2 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและ            
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

 
 
 
ศุภชยั ปัญญำวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2559 



(เดมิช่ือ "บริษัท เอทีพ ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97,475,153             10,827,707             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 24,852,087             23,112,079             

สินคา้คงเหลือ 604,599                  490,657                  

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 2,608,084               1,647,648               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,406,437               6,933,125               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 133,946,360           43,011,216             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,480,592 426,554

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 8 345,131,087           295,504,391           

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 6,234,949               5,050,594               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 524,378                  123,294                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 353,371,006           301,104,833           

รวมสินทรัพย์ 487,317,366           344,116,049           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย: บาท)



(เดมิช่ือ "บริษัท เอทีพ ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 -                              19,415,201             

เงินกูย้ืมระยะสั้น - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                              5,000,000               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 30,934,088             30,484,322             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 49,824,138             53,119,252             

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 -                              3,340,326               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 963,442                  1,226,007               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 81,721,668             112,585,108           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 12 158,577,560           145,358,648           

เงินกูย้ืมระยะยาว  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 -                              1,703,318               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 11,291,256             10,624,169             

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 1,590,493               1,241,616               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,070,867               1,525,152               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 172,530,176           160,452,903           

รวมหนีสิ้น 254,251,844           273,038,011           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน)



(เดมิช่ือ "บริษัท เอทีพ ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท

      (2557: หุ้นสามญั 400,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท) 15 110,000,000           40,000,000             

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท

      (2557: หุ้นสามญั 400,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท) 110,000,000           40,000,000             

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 107,189,597           -                              

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 3,833,130               2,800,000               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,042,795             28,278,038             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 233,065,522           71,078,038             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 487,317,366           344,116,049           

-                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: บาท)



(เดมิช่ือ "บริษัท เอทีพ ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")

หมายเหตุ 2558 2557
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 264,268,537           234,311,237            
รายไดอ่ื้น 1,702,895               697,977                   
รวมรำยได้ 265,971,432           235,009,214            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนบริการ 205,176,657           189,921,187            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28,345,210             17,905,804              
รวมค่ำใช้จ่ำย 233,521,867           207,826,991            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 32,449,565             27,182,223              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (18,781,991)           (15,206,964)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 13,667,574             11,975,259              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (1,869,687)             (3,938,310)               
ก ำไรส ำหรับปี 11,797,887             8,036,949                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                             (360,469)                  
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 -                             72,094                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             (288,375)                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 11,797,887 7,748,574                

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 19
ก าไรส าหรับปี 0.04                        0.05                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558



บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)
(เดมิช่ือ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช ำระแลว้ มูลคำ่หุน้สำมญั ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 40,000,000                -                                 2,400,000                  23,929,464                66,329,464                
โอนก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 16) -                                 -                                 400,000                     (400,000)                   -                                 
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 21) -                                 -                                 -                                 (3,000,000)                (3,000,000)                
ก ำไรส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 8,036,949                  8,036,949                  
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 (288,375)                   (288,375)                   
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 7,748,574                  7,748,574                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 40,000,000                -                                 2,800,000                  28,278,038                71,078,038                

-                                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 40,000,000                -                                 2,800,000                  28,278,038                71,078,038                
ออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุน (หมำยเหตุ 15) 70,000,000                107,189,597              -                                 -                                 177,189,597              
โอนก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 16) -                                 -                                 1,033,130                  (1,033,130)                -                                 
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 21) -                                 -                                 -                                 (27,000,000)              (27,000,000)              
ก ำไรส ำหรับปี -                                 - -                                 11,797,887                11,797,887                
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                 - -                                 -                                 -                                 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 11,797,887                11,797,887                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 110,000,000              107,189,597              3,833,130                  12,042,795                233,065,522              

-                                 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก ำไรสะสม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บำท)



(เดมิช่ือ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")

2558 2557
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรก่อนภำษี 13,667,574              11,975,259              
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 34,260,028              25,521,253              
   เงินชดเชยคำ่เสียหำยจำกสญัญำประกนัภยั (1,200,000)              -                               
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง (349,110)                 80,696                     
   ตดัจ  ำหน่ำยก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง (618,479)                 (618,479)                 
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 348,877                   189,900                   
   ตดัจ  ำหน่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 559,821                   96,091                     
   รำยไดด้อกเบ้ีย (141,226)                 (7,759)                     
   คำ่ใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 18,781,992              15,206,964              
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด ำเนินงำน 65,309,477              52,443,925              
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (1,740,008)              (299,832)                 
   สินคำ้คงเหลือ (113,942)                 (490,657)                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,453,684)              318,143                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (462,466)                 624,748                   
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (438,508)                 4,058,065                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (262,565) 98,612
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 164,194                   397,503                   
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 61,002,498              57,150,507              
   เงินสดรับจำกเงินชดเชยคำ่เสียหำย 1,200,000                -                               
   เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 1,087,827                545,391                   
   จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน -                               (27,000)                   
   รับดอกเบ้ีย 141,226                   7,759                       
   จ่ำยดอกเบ้ีย (18,781,992)            (16,376,561)            
   จ่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย (2,627,712)              (2,308,084)              
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 42,021,847              38,992,012              

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บำท)



บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน)
(เดมิช่ือ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั")

2558 2557
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัเพ่ิมข้ึน (1,054,038)              (155,158)                 
จ่ำยช ำระเจำ้หน้ีคำ่สินทรัพย์ -                               (3,904,506)              
ซ้ือยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ (17,512,699)            (3,971,306)              
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 1,350,000                700,000                   
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (17,216,737)            (7,330,970)              
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (19,415,201)            17,000,000              
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,000,000)              5,000,000                
เงินสดรับจำกกำรกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุน 182,000,000            -                               
เงินสดจ่ำยคำ่ใชจ่้ำยออกหุน้เพ่ิมทุน (6,013,003)              -                               
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (57,685,816)            (37,772,880)            
จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำว (5,043,644)              (3,044,261)              
จ่ำยเงินปันผล (27,000,000)            (4,215,000)              
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 61,842,336              (23,032,141)            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 86,647,446              8,628,901                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 10,827,707              2,198,806                
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 97,475,153              10,827,707              

-                           -                               
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
   ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจำกกำรท ำสญัญำเช่ำกำรเงิน 67,609,614              92,408,432              
   รำยกำรซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 888,275                   -                               

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(หน่วย: บำท)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558
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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท เอทพี ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั”) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทั
มหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรให้บริกำรขนส่ง ท่ีอยูต่ำมท่ี
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 700/199 หมู่ท่ี 1 ต  ำบลบำ้นเก่ำ อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2558 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัแปรสภำพ
จำกบริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั โดยบริษทัฯจดทะเบียน
กำรแปรสภำพบริษทัและไดเ้ปล่ียนช่ือจำกเดิม “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั” เป็น “บริษทั เอทีพี 
30 จ ำกดั (มหำชน)” กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2558 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                 
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคตมีรำยละเอียด
ดงัน้ี  

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออก    
โดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2558 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำน   
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้บำงฉบบัมีกำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม  
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้
กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้
ในก ำไรขำดทุนก็ได ้  

 มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินน้ีเน่ืองจำกบริษทัฯรับรู้รำยกำรก ำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนของพนกังำนทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ    
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและ   
ฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน   
เม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดั    
ในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 
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4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 อะไหล่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่  

4.5 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง -  10 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ -  5, 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  5 ปี 
ยำนพำหนะ -      5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับยำนพำหนะส ำหรับขนส่งระหวำ่งประกอบและทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น
ออกจำกบญัชี 

4.6 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ี เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ี มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ                
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง            
โดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.7 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ     
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำม          
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 
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 สัญญำเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ        
ส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

4.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง และ
อุปกรณ์ของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษัทฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด             
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน 
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป                 
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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4.11 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชนจ์ำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไร   
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.12 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ          
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญั
มีดงัน้ี 

สัญญำเช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร   
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯไดโ้อนหรือรับ
โอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร               
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ี
ท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำร
ประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งและอุปกรณ์ 
และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง และอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย
ในอนำคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุน    
ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2558 2557 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   
ตน้ทุนบริกำรรถร่วม 4.0 4.3 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 5.8 7.4 อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 1.1 1.1 อตัรำตำมสญัญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ 0.3 - อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย 0.3 0.6 ร้อยละ 8.5 ต่อปี 
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 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2558 และ 2557               
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (มีกรรมกำรร่วมกนั) 3,011 3,766 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 11)   
บริษทั เอน็พีอำร์ ทรำนส์ ทวัร์ จ ำกดั (มีผูบ้ริหำรร่วมกนั) 908 942 
นำยอ ำพล เตชำกลู (นอ้งชำยของผูบ้ริหำร) - 145 

 908 1,087 

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 11)   
ค่ำเบ้ียประกนัภยัคำ้งจ่ำย - บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)     

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 2,502 3,489 
ค่ำท่ีปรึกษำคำ้งจ่ำย - นำยวิวฒัน ์กรมดิษฐ์ 20 - 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย - บริษทั กรมดิษฐพ์ำร์ค จ ำกดั                      

(มีกรรมกำรร่วมกนั) 126 120 

 2,648 3,609 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 
2557 และกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 

เงินกูย้มื 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2557 

 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 

 
ลดลงระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี
31 ธนัวำคม 2558 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,000 - (5,000) - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมดงักล่ำวมีอำยุ 1 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 8.5 
ต่อปี เงินกู้ยืมน้ีค  ้ ำประกนัโดยกำรจ ำน ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งบำงส่วนของบริษทัฯ ซ่ึงในระหว่ำงปี 
2558 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัแลว้ 



9 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปี ส้ินสุดว ัน ท่ี  31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน                   
ท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,553 6,200 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 180 89 
รวม 7,733 6,289 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 23,388 21,735 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  355 224 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 23,743 21,959 
รำยไดค้ำ้งรับ 774 1,026 

รวม 24,517 22,985 
ลูกหน้ีอ่ืน   
เงินทดรองจ่ำย 215 110 
ลูกหน้ีอ่ืน 120 17 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 335 127 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 24,852 23,112 
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8. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

(หน่วย: พนับำท) 
 

ยำนพำหนะ 
ยำนพำหนะ 
ส ำหรับขนส่ง  

 ส ำหรับขนส่ง ระหวำ่งประกอบ รวม 

รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 274,772 573 275,345 
ซ้ือเพ่ิม 94,476 - 94,476 
จ ำหน่ำย (1,115) - (1,115) 
โอน 158 - 158 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 368,291 573 368,864 
ซ้ือเพ่ิม 83,873 - 83,873 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (2,517) - (2,517) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 449,647 573 450,220 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557  48,925 - 48,925 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  24,770 - 24,770 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย  (335) - (335) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  73,360 - 73,360 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 33,245 - 33,245 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (1,516) - (1,516) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 105,089 - 105,089 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  294,931 573 295,504 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 344,558 573 345,131 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    
2557 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร)    24,770 

2558 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร)   33,245 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งซ่ึงได้มำตำมสัญญำเช่ำ      
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนประมำณ 260 ลำ้นบำท (2557: 249.7 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวนประมำณ 6.2 ลำ้นบำท (2557: 28.8 ลำ้น
บำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน 
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9.  ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

(หน่วย : พนับำท) 

  เคร่ืองตกแต่ง  ส่วนปรับปรุง  

 ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ เคร่ืองมือ  อำคำรเช่ำ  

 อำคำรเช่ำ ส ำนกังำน เคร่ืองใช ้ ระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 2,606 2,432 1,182 - 6,220 

ซ้ือเพ่ิม 960 893 50 - 1,903 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 3,566 3,325 1,232 - 8,123 

ซ้ือเพ่ิม 1,484 422 183 49 2,138 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 5,050 3,747 1,415 49 10,261 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 382 1,187 766 - 2,335 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 187 417 134 - 738 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 569 1,604 900 - 3,073 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 289 533 131 - 953 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 858 2,137 1,031 - 4,026 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 2,997 1,721 332 - 5,050 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 4,192 1,610 384 49 6,235 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      

2557 (จ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร) 738 

2558 (จ ำนวน 0.8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร) 953 

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย  

 2558 2557 2558 2557 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   
ตัว๋แลกเงิน 8.5 8.5 - 19,415 
รวม   - 19,415 

 วงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงิน ค ้ ำประกนัโดยกำรจ ำน ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งบำงส่วนของ
บริษทัฯ ซ่ึงในระหวำ่งปี 2558 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัแลว้ 
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11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  21,971 22,016 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 908 1,087 
เจำ้หน้ีอ่ืน 951 433 
เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ 888 - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 3,390 3,278 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมำยเหตุ 6) 2,502 3,489 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 126 120 
ค่ำท่ีปรึกษำคำ้งจ่ำย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6 ) 20 - 
เงินทดรองรับ 178 61 
รวม 30,934 30,484 

12. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 240,954 232,606 
หกั : ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (32,552) (34,128) 
รวม 208,402 198,478 
หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (49,824) (53,119) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 158,578 145,359 

บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงหลำยแห่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี  
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บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 63,458 177,496 240,954 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (13,634) (18,918) (32,552) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 49,824 158,578 208,402 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 66,790 165,816 232,606 
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (13,671) (20,457) (34,128) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 53,119 145,359 198,478 

13. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ในปี 2556 บริษทัฯท ำสัญญำกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินตำม
สัญญำจ ำนวน 9.5 ล้ำนบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดอตัรำดอกเบ้ียท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นต ่ำ
ของธนำคำร (MLR) บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยเดือนภำยในระยะเวลำ 36 เดือน  
ในระหวำ่งปี 2558 บริษทัฯไดช้ ำระคืนเงินกูแ้ลว้ทั้งจ  ำนวน 

 วงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินค ้ ำประกนัโดยกำรจ ำน ำยำนพำหนะส ำหรับขนส่งบำงส่วนของ
บริษทัฯ ซ่ึงในระหวำ่งปี 2558 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัแลว้ 
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14. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 1,242 718 
ตน้ทุนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  306 162 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 42 29 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั 
  

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - (214) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน - 123 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 451 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - (27) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 1,590 1,242 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
ตน้ทุนบริกำร 151 96 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 197 95 

 บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 
0.09 ลำ้นบำท  (2557: ไม่มี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 16 ปี (31 ธนัวำคม 2557: 16 ปี) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัรำคิดลด 3.4 3.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนอยูก่บัชนิดกำรจำ้งงำน) 4 - 6 4 - 6 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (0.1) 0.1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 0.1 (0.1) 

15. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนในอตัรำหุ้นละ 75 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินประมำณ    
30 ล้ำนบำท และอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสะสมเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมจ ำนวน           
443,130 บำท 

2) อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 40 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 400,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 70 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 700,000 หุ้น มูลค่ำ          
หุน้ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2558 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) อนุมัติกำรแปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ตำมหลักเกณฑ์ ท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติ           
บริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  

2) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัของบริษทัฯจำกเดิมท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท จ ำนวน 700,000 หุ้น 
เป็นหุน้ละ 0.25 บำท จ ำนวน 280,000,000 หุน้ 

3) อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำกทุนจดทะเบียนเดิม 70 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 280,000,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 110 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 440,000,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.25 บำท 
เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก 
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  บริษทัฯได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นกบักระทรวงพำณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี       
13 มีนำคม 2558 และวนัท่ี 19 มีนำคม 2558 ตำมล ำดบั บริษทัฯไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนจำกผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯจ ำนวน 30 ลำ้นบำทในเดือนมีนำคม 2558 

ในระหว่ำงวนัท่ี 19 - 21 สิงหำคม 2558 บริษัทฯได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทั่วไป                  
จ ำนวน 160 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.95 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน       
152 ล้ำนบำท บริษทัฯได้รับช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวน และได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ี
ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้วจำกจ ำนวน 70 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 280 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท)     
เป็นจ ำนวน 110 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 440 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท) กับกระทรวงพำณิชย ์         
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 2558 

 ทั้งน้ี ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ
6.0 ลำ้นบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได ้1.2 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

 ตลำดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสำมญัของบริษทัฯจ ำนวน 440 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหำคม 2558 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุน้สำมญั 

 
จ ำนวนหุ้น  
(พนัหุน้) 

มูลค่ำต่อหุน้ 
(บำท) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับำท) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 400 100 40,000 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 300 100 30,000 
 700 100 70,000 
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้ 280,000 0.25 70,000 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 160,000 0.25 40,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558 440,000 0.25 110,000 

16. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
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17. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

18. ภำษีเงินได้   

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดจ้ำกค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบั 
      กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุน (หมำยเหตุ 15) 1,202 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว        
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 668 3,938 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 1,870 3,938 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกประมำณกำร         

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 72 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 47,100 36,980 
ค่ำใชจ่้ำยรถร่วม 58,880 62,690 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 34,260 25,521 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัและค่ำพรบ. 8,992 7,214 
ค่ำน ้ำมนั 50,265 52,604 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัรถยนต ์ 17,388 13,559 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 13,668 11,975 

   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 2,734 2,395 
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อนแต่น ำมำใชใ้นระหวำ่งปี (1,105) - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 241 124 
ผลขำดทุนทำงภำษี - 824 
อ่ืน ๆ - 595 

รวม 241 1,543 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 1,870 3,938 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบัยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 147 271 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 318 248 
ผลขำดทุนทำงภำษี 4,219 - 

รวม 4,684 519 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 7,593 2,236 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 8,382 8,907 

รวม 15,975 11,143 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 11,291 10,624 
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19. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี เน่ืองจำกมีกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 บริษทัฯจึงค ำนวนก ำไร
ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนของปีก่อนโดยไดป้รับจ ำนวนหุน้สำมญัเพื่อสะทอ้นถึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

 2558 2557 
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) 11,798 8,037 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 313,836 160,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำทต่อหุ้น) 0.04 0.05 

20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัคือ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯ 

 บริษัทฯด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ให้บริกำรรถรับส่ง
พนักงำน  และบริษัทฯด ำเนิ น ธุรกิจใน เขตภู มิศำสตร์เดียว  คือ  ประเทศไทย บ ริษัทฯประเมิน                       
ผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน ดงันั้น 
รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

ในปี 2558 บริษทัฯ มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 51.1 ล้ำนบำท         
(ปี 2557: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงิน 52.4 ลำ้นบำท) 
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21. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2556 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 30 เมษำยน 2557 3,000 7.50 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2557  3,000 7.50 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2557 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 12 มีนำคม 2558 30,000 75.00 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2558  30,000 75.00 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2558 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติให้แกไ้ขจ ำนวนเงินปันผลประจ ำปี 
2557 ท่ีประกำศจ่ำยตำมมติท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นจำกจ ำนวน 30 ล้ำนบำทเป็นจ ำนวน 27 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกมีกำรแกไ้ขค่ำเส่ือมรำคำของยำนพำหนะส ำหรับขนส่งใหม่ โดยไดรั้บเงินปันผลคืนจำกผูถื้อหุ้น 
จ ำนวน 3 ลำ้นบำท แลว้ในเดือนมิถุนำยน 2558 

22. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

22.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรและอุปกรณ์ อำยขุองสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉล่ีย 3 - 10 ปี  

บริษทัฯ มีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2558 2557 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 1.4 1.0 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.7 1.4 
มำกกวำ่ 5 ปี 0.2 0.4 

22.2 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 3.5 ลำ้นบำท (2557: 2.6 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ  
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23. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

23.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกัน เจ้ำหน้ีกำรค้ำ และเจ้ำหน้ีอ่ืน         
เงินกูย้ืมระยะสั้น หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะยำว บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ี          
โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีกำร
กระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี   
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น หน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ส่วนใหญ่ไม่มี
ดอกเบ้ียหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 93.8 3.7 97.5 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 24.9 24.9 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 1.5 - 1.5 1.1 - 1.4 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 30.9 30.9 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 49.8 158.6 - - 208.4 5.14 - 8.27 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 3.6 7.2 10.8 0.38 - 0.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 23.1 23.1 - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 0.4 - 0.4 0.49 - 2.0 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 19.4 - - - 19.4 8.5 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 
5.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.0 

 
8.5 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 30.5 30.5 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 53.1 145.4 - - 198.5 6.26 - 7.88 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 5.0 - 5.0 MLR บวกร้อยละ 

1.5 ต่อปี 

23.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำว       
เงินกูย้ืมมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ
ในลักษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

24. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ  คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม    
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี            
31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.09:1 (2557: 3.85:1)  
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25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้น ำเสนอเร่ืองท่ีส ำคัญ
ดงัต่อไปน้ีต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

1) อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2558 ในอตัรำหุ้นละ 0.022 บำท รวมเป็น      
จ ำนวนเงินประมำณ 9.7 ลำ้นบำท 

2) อนุมติัจดัสรรก ำไรจ ำนวน 590,000 บำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัฯ 

26. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 



 

รายงานประจ าปี 2558 บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  

เอกสารฉบบันีเ้ป็นเพียงข้อมูลสรุปสาระส าคญัของบริษัทหากตอ้งการเอกสารฉบบัเต็มสามารถติดต่อ 

คณุโชติกา วีระศิลป์ โทร. 038-468-789 และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2558 (แบบ 56-2)  

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ไดที้ ่www.set.or.th และ www.atp30.com 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกัด (มหำชน) 
   700 / 199 ม.1 ต.บำ้นเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบรีุ 20160 
   โทรศัพท์ +66 038-468-788,9 โทรสำร +66 038-468-788 
   http://www.atp30.com 
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