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วิสัยทัศน์
เราจะเป็ นผู้ น าในการให้ บริ ก ารรั บ ส่ ง พนั ก งานแก่
โรงงานอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ โดยมุ่ง มั่ น พั ฒ นาการ
บริ ก ารเพื่ อ ให้ เกิ ด ความพึงพอใจแก่ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารและ
สร้ างมาตรฐานการให้ บริ การจนเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล

พันธกิจ
• รักษาฐานธุรกิจให้ เข้ มแข็ง เสริ มสร้ างการเติบโต และ
ขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สู่ความยัง่ ยืน
• ปรับใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริ หารและควบคุมการเดิน
รถเพื่อความปลอดภัย และตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการอย่างสม่าเสมอ
• พัฒ นาและเสริ ม สร้ างศัก ยภาพของบุค คลากรให้ มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ กำรดำเนินงำน
• รักษาฐานลูกค้ าเดิมและควบคู่ไปกับสร้ างฐานลูกค้ า
ใหม่ ด้ วยการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ
• พัฒนาระบบปฏิบัติการ และมาตรฐานการให้ บริ การ
รับส่งพนักงานอย่างต่อเนื่อง
• พัฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพของบุ ค ลากรฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ และผู้ขบั ขี่ให้ ได้ มาตรฐาน
• ให้ ความส าคั ญ และเสริ ม สร้ างความพึ ง พอใจแก่
ผู้ใช้ บริการ

สำรจำกประธำนกรรมกำร
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ก่อ ตัง้ บริ ษั ทในปี 2548 บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (ATP30) ได้ มุ่งมั่น ดาเนิน ธุรกิ จในการรับ -ส่ง

บุคลากรให้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยคานึงถึง ความปลอดภัย ตรงต่อเวลาและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร
เป็ น สาคัญ ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา ATP30 ได้ พัฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารมาโดยตลอด ทัง้ ในด้ า นการจัด หารถที่
เหมาะสม พัฒ นาบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานขับรถให้ ไปสู่การขับขี่และบริ การอย่างมืออาชีพ ตลอดจนระบบบริ หาร
จัดการการเดินรถให้ มีประสิทธิภาพ อยูต่ ลอดเวลา
จากเหตุผลดังกล่าว ATP30 จึงได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัทชัน้ นาต่างๆ ในการใช้ บริ การขนส่งบุคลากรของ
บริ ษัท ทาให้ ATP30 ได้ ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา จนกระทัง่ ปั จจุบนั ATP30 ได้ มีรถบัสและรถตู้
ให้ บริ การรวม 139 คันและมีผ้ รู ่ วมให้ บริ การอีกกว่า 100 คัน โดยในปี 2558 ATP30 สามารถทารายได้ 264.27 ล้ านบาท
โดยมีอตั ราเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ร้ อยละ 12.79 และมีผลกาไรสุทธิ 11.80 ล้ านบาท โดยมีอตั ราเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ร้ อยละ
46.80 อันเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของลูกค้ าและการบริ หารจัดการด้ านต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพของ ATP30
ความสาเร็ จของ ATP30 ดังที่กล่าวมา มิอาจเกิดขึ ้นได้ หากปราศจากความทุ่มเทเสียสละทังแรงกายและแรงใจ
้
ของคณะผู้บริ หารตลอดจนพนักงานทุกคนที่ได้ ร่ว มมือร่ วมใจปฏิบัติหน้ าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถและเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนธุรกิจของ ATP30 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ATP30 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เชื่อมัน่ และเลือกใช้ บริ การของ
ATP30 รวมทังพั
้ นธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้ ความร่ วมมือในการขยายกิจการของ ATP30 เป็ นอย่างดี ตลอดจนผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ในการร่วมเป็ นเจ้ าของ ATP30 ในปั จจุบนั
สุด ท้ ายนี ้ ผมในฐานะตั ว แทนของ บริ ษั ท เอที พี 30 จ ากั ด (มหาชน) ขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก ท่ า น มั่น ใจได้ ว่ า
คณะกรรมการ คณะผู้บริ หารและพนักงานทุกท่านจะมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงาน ด้ วยหลักธรรมาภิบ าลที่ดี คานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสีย ทุก กลุ่ม เพื่ อ ให้ ATP30 สามารถเติ บ โตอย่างมั่น คงและก้ าวหน้ า สู่ค วามสาเร็ จ ต่อ ไปอย่างยั่ง ยื น พร้ อมทัง้ สร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558 บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) 2

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท เอที พี 30 จ ากัด (มหาชน) ได้ รับ การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท

ประกอบด้ วยกรรมการอิ ส ระ จ านวน 3 ท่า น คื อ นางสุว รรณี ค ามั่น เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายก าชัย
บุญจิรโชติ เป็ นกรรมการตรวจสอบ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
สาคัญ คือ การสอบทานให้ บริ ษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการ
ตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทน
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการประชุมรวม 6 ครัง้ โดยที่กรรมการตรวจสอบได้ เข้ าประชุมครบ
ทุกท่าน และในบางครัง้ เป็ นการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่วมด้ วย สรุปประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ
ดังนี ้
1.

2.

3.

4.

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ ว ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกับคาชีแ้ จง
ของผู้สอบบัญ ชี แ ละฝ่ ายบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่างบการเงิ น ดัง กล่าวได้ จัด ท าขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี โดยมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
สอบทานระบบการควบคุมภายในเป็ น รายไตรมาส เพื่ อให้ มั่นใจว่าบริ ษั ทมีระบบการควบคุม ภายในที่
เพี ย งพอและเหมาะสม โดยพิ จ ารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และก ากับ ให้ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในติดตามและรายงานในเรื่ องที่ได้ รับมอบหมายเพื่อให้ ฝ่ายจัดการได้ แก้ ไขหรื อ ปรับปรุงตาม
ข้ อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กาหนด
สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่าด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อก าหนดของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่มีประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่ องการไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็ นรายการ
ที่สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษัท และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้ องและ
ครบถ้ วน
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5.
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2558 เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการ
ดาเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยได้ สอบทานขอบเขตการ
ปฏิบตั ิงาน ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบมี
คุณภาพ
พิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และพิ จ ารณาค่ า สอบบัญ ชี ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ว่าเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ แต่งตังคุ
้ ณศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรื อ คุณชลรส สันติ
อัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรื อ คุณกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่งบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ข้ างต้ นเป็ นผู้สอบบัญ ชี เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทประจาปี
2559 โดยได้ พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่า ผู้สอบบัญ ชี เป็ น ผู้มี คุณ สมบัติ เหมาะสม มี ค วามรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และความชานาญ ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสีย
กับบริ ษัท ในส่วนค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2559 นัน้ ได้ พิจารณาแล้ วว่าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ยืนยันว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิครบถ้ วนตามกฎบัตรฯ และได้ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน รวมทังน
้ าเสนอ
ข้ อเสนอแนะ แจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง้ ที่มีการประชุม

โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง มีความเป็ นอิสระเพียงพอ โดยให้ ความสาคัญอย่างยิ่งต่อ การ
ดาเนินงานภายใต้ ระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและเหมาะสม มีการกากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลเชื่อถือได้
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริ ษั ทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ เพียงพอ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทโดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการ
ตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท
ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้ องเชื่อถือได้ รวมทังได้
้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

(นางสุวรรณี คามัน่ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่ น
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
การประกอบธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

ที่ตงสาขาระยอง
ั้

ที่ตงส
ั ้ านักงานบางพระ

เว็ปไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ATP 30 Public Company Limited
0107558000105
ให้ บริการรถไม่ประจาทางเพื่อขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทังในและนอกเขตนิ
้
คมอุตสาหกรรม
เลขที่ 700/199 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้ านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
20160
โทรศัพท์ 038-468-788 , 038-468-789
โทรสาร 038-468-788
เลขที่ 13/3 ซอยมาบชลูด 4 ถนนมาบชลูด แหลมสน ตาบลห้ วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์และโทรสาร 038-683-151
เลขที่ 102/48 หมูท่ ี่ 9 ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
20210
โทรศัพท์และโทรสาร 038-313-054
www.atp30.com
110,000,000 บาท
110,000,000 บาท
0.25 บาท
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คณะกรรมกำรบริษัท
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นำยชำติชำย พำนิชชีวะ
ประธำนกรรมกำร
ปริญญาโท
คณะ Business Economics สาขาการค้ าระหว่างประเทศ และสาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
คณะ Business Economics สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก
รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์ ทางาน - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท บางกอกคริ สตัล จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จากัด
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)

นำยวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
รองประธำนกรรมกำร / ที่ปรึกษำ
ปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกลขนถ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ประสบการณ์ ทางาน - ปั จจุบนั
ผู้อานวยการสายงานพัฒนาทีด่ ิน บริ ษัท อมตะคอร์ ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท อมตะปิ โตรเลียม จากัด
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นำยปิ ยะ เตชำกูล
กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ัดกำร
ปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริ หารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

นำงสมหะทัย พำนิชชีวะ
กรรมกำร
ปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน - ปั จจุบนั
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
กรรมการ / President Amata (Vietnam) Joint Stock company

นำงสุวรรณี คำมัน่
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิ สระ
ปริญญาโท
คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ เมืองบริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี
สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน - ปั จจุบนั
เลขาธิการมูลนิธิพฒ
ั นาไท สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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นำยกำชัย บุญจิรโชติ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิ สระ
เนติบัณฑิตไทย
ปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ ทางาน - ปั จจุบนั
หัวหน้ าสานักงาน สานักกฎหมายนิติพล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิ สระ
ปริญญาเอก
Electronic Engineering มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
ปริญญาโท
Information and Computer Sciences มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยฮาชิ ประเทศญี่ปนุ่
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรไฟฟ้า (สือ่ สาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน - ปั จจุบนั
ผู้อานวยการ
โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กบั
ภาคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระ/
บริ ษัท ชิลแมทช์ จากัด
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
บริ ษัท บูลฟิ นิกซ์อินโนเวชัน่ จากัด

หมายเหตุ : นางสาวสุมาลี เอกนิ พิฐสริ ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริ ษัท
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริหำร
ที่ปรึกษำ

กรรมกำรผูจ้ ัดกำร

ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำย
ซ่อมบำรุง

ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำย
ปฏิ บัติกำร

ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำย
บุคคลและ
ธุรกำร

ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำย
บัญชี

ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำย
กำรเงินและ
ควบคุม

ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำย
ควำม
ปลอดภัย

โครงสร้ างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีผ้ บู ริ หารทังหมด
้
7 ท่าน
และมีบคุ ลากรรวมทังสิ
้ ้น 184 ท่าน
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1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัท ทังหมด
้
7 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
นายวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์
รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา
นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
กรรมการ
นางสุวรรณี
คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : - กรรมการลาดับที่ 4 ได้ รับแต่งตังจากมติ
้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
- กรรมการลาดับที่ 5 ถึงลาดับที่ 7 ได้ รับแต่งตังจากมติ
้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เพื่อ
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2557

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ นายปิ ยะ เตชากูล กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทังหมด
้
3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
นางสุวรรณี
คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ นางสุวรรณี คามัน่ ซึง่ จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยควีนส์ แลนด์ เมืองบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ได้ แก่ ปี 2551 – ปี 2557
ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปี 2558 ถึงปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิพฒ
ั นาไท สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ทังหมด
้
4 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
ดร.สุพจน์
เธียรวุฒิ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายชัยยุทธ
นวลสาย
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นางสาวนิชานันท์
รัตนเกตุ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

4. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หาร ทังหมด
้
3 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริ หาร
นายวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์
กรรมการบริ หาร
นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการบริ หาร

5. คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีคณะผู้บริ หาร ทังหมด
้
7 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการผู้จดั การ / ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
(รักษาการ)
นางสาวนิชานันท์
รัตนเกตุ
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นางสาวโชติกา
วีระศิลป์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม
นางสาวพรรณี
คูหาวัลย์
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
นายชัยยุทธ
นวลสาย
ผู้จดั การฝ่ ายความปลอดภัย
นายภาสกร
เชี่ยวชาญกิจ
ผู้จดั การฝ่ ายบารุงรักษา
นายนฤบดี
ยี่บญ
ุ ยันต์
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
หมายเหตุ: - นายชัยยุทธ นวลสาย ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ น ผู้จดั การฝ่ ายความปลอดภัย โดยมีผลตังแต่
้ 1 มิถนุ ายน 2558 เป็ นต้ นไป
- นายนฤบดี ยี่บญ
ุ ยันต์ ได้ แจ้ งลาออกจากการเป็ น ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตังแต่
้ 1 กันยายน 2558 เป็ นต้ นไป
- นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ น รองกรรมการผู้จดั การ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2559 วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559

6. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ
ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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7. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
เบีย้ ประชุม
ที่ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 กาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการ
บริ ษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยกาหนดการจ่ายเบี ้ยประชุมตามตาแหน่ง ดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ตาแหน่ ง
กรรมการครัง้ ที่ 1/2558
ภายหลังที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ครัง้ ที่ 1/2558 วันที่ 14 มีนาคม 2558
ประธานกรรมการบริ ษัท
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
ทังนี
้ ้ ใน 2558 คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับเบี ้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(หน่วย : บาท)
รายชื่อคณะกรรมการ
นายชาติชาย
นายวิวฒ
ั น์
นายปิ ยะ
นางสมหะทัย
นางสุวรรณี

พานิชชีวะ
กรมดิษฐ์
เตชากูล
พานิชชีวะ
คามัน่

นายกาชัย

บุญจริ โชติ

ดร.สุพจน์

เธียรวุฒิ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

กรรมการ
บริษัท
102,000
82,000
70,000
40,000
70,000

ปี 2558
กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

87,000

102,000
82,000
70,000
40,000
157,000

70,000

60,000

130,000

70,000

60,000

130,000

หมายเหตุ: - บริ ษัทจ่ายค่าเบี ้ยประชุมครัง้ แรกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ที่จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการในส่วนค่าเบี ้ยประชุมสาหรับปี
2558
- บริษัทได้ แต่งตังให้
้ บคุ คลลาดับที่ 2 เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
- นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาเป็ นรายเดือนเท่ากับ 21,052.63 บาท โดยบริ ษัทเริ่ มจ่ายค่าตอบแทน
ให้ กบั นายวิวฒ
ั น์ฯ ในเดือนมกราคม 2558 โดยสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจ่ายเป็ นเงินจานวนเท่ากับ 252,631.56 บาท
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เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2558 มีมติปรับเพิ่มค่าตอบแทนตาแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจโดยมี
ผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นตันไป

โบนัสกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 กาหนดเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการขึ ้นอยู่
กับผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละปี แต่ทงนี
ั ้ ้สูงสุดในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษี เงินได้
นิติบคุ คล และให้ คณะกรรมการมีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี ้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน เบีย้ เลีย้ ง และโบนัส
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
รวม

ปี 2556
จานวน
บาท
(คน)
5
4,157,231
5
20,020
5
4,177,251

ปี 2557
ปี 2558
จานวน
จานวน
บาท
บาท
(คน)
(คน)
7
5,467,026
7
6,857,225
7
38,925
7
51,000
7
49,031
7
88,433
7
5,554,982
7
6,996,668

หมายเหตุ : - บริษัทได้ ดาเนินการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึง่ บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย
- ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสเท่านัน้
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8. จานวนบุคลากรทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
้
184 คน โดยในปี 2558 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่
พนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 46.40 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงิน
ช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
ประเภท/ฝ่ าย/แผนก

จานวน (คน)
ปี 2557

ปี 2556

ผู้บริหาร
พนักงาน
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายปฏิบัติการ – ชลบุรี

ปี 2558

5

7

7

3
2

4
3

4
6

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
นักขับ
ฝ่ ายปฏิบัติการ – ระยอง

6
44

6
52

8
53

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
นักขับ
ฝ่ ายปฏิบัติการ – บางพระ

6
29

6
32

5
52

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
นักขับ
ฝ่ ายการเงินและควบคุม
ฝ่ ายซ่ อมบารุ ง
ฝ่ ายความปลอดภัย

4
20
9
128

4
31
10
155

4
32
1
12
184

รวม

9. นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายในการเสริ มสร้ างความรู้และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักขับ (Driver) ซึ่ง
เป็ นบุคลากรกลุม่ ใหญ่ของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จดั ทาหลักสูตรที่มงุ่ เน้ นพัฒนาศักยภาพทางด้ านการขับขี่ (Technical Skill)
ศักยภาพทางด้ านจิตใจและการบริ การ (Soft Skill) ควบคูไ่ ปด้ วย
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
1. ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ วดังนี ้
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
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
40,000,000 บาท
70,000,000 บาท
110,000,000 บาท
หุ้นสามัญ
400,000 หุ้น
440,000,000 หุ้น
440,000,000 หุ้น
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้น
100 บาท
0.25 บาท
0.25 บาท
หมายเหตุ : ในวันที 19 มีนาคม 2558 บริษัท ได้ ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์

2. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุม่ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
(Par = 0.25 บาท)
ลาดับ
ชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
1
กลุ่มนายปิ ยะ เตชากูล
98,500,000
22.39%
49,500,000
1.1 นายปิ ยะ เตชากูล
49,000,000
1.2 นางสายสุทธิ์ เตชากูล
2
กลุ่มพานิชชีวะ
88,625,000
20.14%
40,320,000
2.1 นายชาติ ชาย พานิชชีวะ
2.2 นางสมหะทัย พานิชชีวะ
6,720,000
6,720,000
2.3 นายพาทิ ศ พานิ ชชีวะ
6,720,000
2.4 นายสาริ ศ พานิชชี วะ
6,720,000
2.5 เด็กหญิ งอาภาพิศ พานิ ชชีวะ
8,400,000
2.6 นางสาวนันทิ ยา พานิ ชชีวะ
8,400,000
2.7 นางสาวเพาวพรรณ พานิ ชชีวะ
4,625,000
2.8 นางจรู ญลักษณ์ พานิ ชชี วะ
3
กลุ่มกรมดิษฐ์
66,411,011
15.09%
39,200,000
3.1 นายวิ วฒ
ั น์ กรมดิ ษฐ์
3.2 บริ ษัท กรมดิ ษฐ์ คอร์ ป จากัด
27,191,011
3.3 นางสาววิ ชยา กรมดิ ษฐ์
20,000
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ลาดับ
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อผู้ถอื หุ้น
นางศิรินดา ธนาวิศรุ ต
นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี
นายพงษ์ ชัย จงไพศาลศิลป์
นางสาวจิตติมา จารุ ภราดา
นางจินตนา กฤษณานุวัตร์
นายพชร เสริมทรัพย์
นางสาวมินตรา พงษ์ พทิ กั ษ์
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
(Par = 0.25 บาท)
จานวนหุ้น
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
14,223,200
3.23%
14,000,000
3.18%
11,200,000
2.55%
5,200,000
1.18%
4,475,000
1.02%
4,400,000
1.00%
3,800,000
0.86%
129,165,789
29.36%
440,000,000
100.00%

3. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจาก
หักภาษี และสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษัท อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริ ษัทคํานึงถึ งความจําเป็ น
และเหมาะสมของปั จจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนั ้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัท
อย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการของบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมตั ิ อนึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสม
และไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัททังนี
้ ้จะต้ องรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม ทุกคราว
(หน่วย: บาท)
ปี
2556
2557
2558
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุ้น
0.04
0.05
0.04
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
7.50 หรื อเท่ากับ 0.02 เมื่อมูลค่า 67.50 หรื อเท่ากับ 0.17 เมื่อมูลค่า
0.022
ที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นเท่ากับ 0.25 บาท ที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นเท่ากับ 0.25 บาท
มูลค่าเงินปั นผลที่จ่าย
3,000,000
27,000,000
9,680,000
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
51.83%
348.45%
82.05%
หมายเหตุ :- เมื่อวัน 12 มีนาคม 2558 บริษัทมีมติจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการสําหรับปี 2557 ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จํานวน 30
ล้ านบาท ซึ่งภายหลังบริ ษัท มีมติแก้ ไขจํานวนเงินปั นผลเป็ น 27 ล้ านบาท เนื่องจาก มีการแก้ ไขค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ
สําหรับขนส่งใหม่
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นโยบำยและภำพรวม
กำรประกอบธุรกิจ
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1. ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วงทีผ่านมา
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริ ษัท อมตะทรานสปอร์ ต 30 จากัด ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548
โดยนายปิ ยะ เตชากูล ร่วมกับนายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ และนายชาติชาย พานิชชีวะ เพื่อดาเนินธุรกิจให้ บริ การขนส่งพนักงาน
ระหว่างเขตชุมชนที่พกั อาศัยไปยังสถานประกอบการ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี , อมตะซิตี ้ จังหวัด
ระยอง และขยายไปยังสถานประกอบการภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกซึ่ งเป็ นพืน้ ที่ที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตังอยู
้ ่เป็ นจานวนมาก ต่อมาบริ ษัทมีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษัทมีรถโดยสารให้ บริ การ 4 ประเภท ได้ แก่ รถบัส รถมินิบสั รถตู้วีไอพีและรถตู้ จานวนรวม 139 คัน

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นผู้ให้ บริ การรถโดยสารขนส่งบุคลากร ระหว่างแหล่งที่พกั อาศัยใน
เขตชุม ชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ โดยเฉพาะรอบเขตนิ คมอุตสาหกรรมในภาคตะวัน ออก
(Eastern Seaboard) ซึง่ ได้ รับใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทาง จากกรมขนส่งทางบก โดย
บริ ษัทมีรถโดยสารให้ บริ การ 4 ประเภท ได้ แก่ รถบัส (จานวนที่นงั่ มากกว่า 40 ที่นงั่ ) รถมินิบสั (จานวนที่นงั่ ไม่เกิน 30 ที่
นัง่ ) รถตู้วีไอพี (จานวนที่นงั่ ไม่เกิน 8 ที่นงั่ ) และรถตู้ โดยแบ่งรูปแบบการบริ การเป็ น 2 รูปแบบ การให้ บริ การโดยรถโดยสาร
ของบริ ษัท ซึง่ ประมาณร้ อยละ 91 เป็ นรถบัส ส่วนที่เหลือเป็ นรถตู้และรถมินิบสั และการให้ บริ การโดยรถร่วมบริ การ ซึง่ กว่า
ร้ อยละ 88 เป็ นรถตู้ ส่วนที่เหลือเป็ นรถบัส อีกทังบริ
้ ษัทยังนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในการบริ หารการเดินรถ ทาให้ สามารถ
ควบคุมต้ นทุนและคุณภาพการขับของนักขับ รวมถึงเส้ นทางการเดินรถ และเวลาในการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริ หารและการจัดการเดินรถ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญแก่การพัฒนาคุณภาพของนักขับ
โดยกาหนดกระบวนการคัดเลือกนักขับ รวมถึงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการขับรถเพื่อสร้ างจิตสานึก
ในการให้ บริ การ รวมทังปลู
้ กฝังให้ เกิดความใส่ใจต่อสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สนิ ของลูกค้ าและผู้ร่วมเดินทางบนถนน
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางโดยกรมขนส่งทางบก ปั จจุบนั บริ ษัทแบ่งรูปแบบ
รถที่ให้ บริ การรับ-ส่งเป็ น 2 รูปแบบ ได้ แก่
1) รถโดยสารของบริษัท :
รถโดยสารของบริ ษัททุกคันได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นรถที่ได้ รับอนุญาตรับ -ส่งบุคคลถูกต้ องตามกฎหมาย
(ป้ายทะเบียนสีเหลืองตัวหนังสือดา) ซึง่ บริ ษัทร่วมกับผู้ผลิตและจาหน่ายรถชันน
้ า อาทิ สแกนเนียและฮีโน่
เพื่อออกแบบโครงสร้ างรถบัสให้ มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 รถโดยสารของบริ ษั ท มีจ านวนทัง้ สิน้ 139 คัน แบ่งเป็ นรถบัสโดยสารจานวน 127 คัน รถมิ นิ บัส
โดยสารจานวน 2 คัน รถตู้วีไอพี 2 คัน และรถตู้โดยสารจานวน 8 คัน
2) รถโดยสารร่ วมบริการ :
บริ ษัทมีรถร่วมบริ การที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทคัดเลือกจากผู้ให้ บริ การรถร่วม
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริ ษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีรถร่ วมบริ การที่ให้ บริ การ
รวมทัง้ สิ ้น 100 คัน แบ่งเป็ นรถตู้ร่วมบริ การ 88 คัน และรถบัสร่ วมบริ การ 12 คัน (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ปริ มาณรถร่วมบริ การอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการใช้ งาน) โดยตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม
2558 บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการใช้ ผ้ รู ่ วมบริ การที่จะให้ บริ การ จะต้ องเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ได้ รับ
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตเป็ นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจา
ทางเท่านัน้
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แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้ า
นาเสนอรู ปแบบรถ เส้ นทางเดินรถ
ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า

ประเภทรถโดยสาร
จานวนรถโดยสาร/จานวนผู้โดยสาร
เส้ นทางและตารางเวลาการเดินรถ

ลูกค้ าลงนามในสัญญาว่ าจ้ าง
บริการรับส่ งพนักงาน

ค่าใช้ จา่ ย

กรณี ใช้ รถร่ วม

กรณี ใช้ รถของบริ ษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) / รถ
โดยสาร-ที่น่ ังไม่ เกิน 30 ที่น่ ัง (รถมินิบัศ)

รถตู้ / รถตู้วีไอพี

รถโดยสารขนาดใหญ่ /
รถโดยสารขนาดเล็ก

จัดหารถให้ ตรงตามความต้ องการ
ของลูกค้ า
กรณีรถใหม่ : สั่งประกอบรถบัส
กรณีรถใช้ แล้ ว: ปรับปรุ งซ่ อมแซม
คัดเลือกผู้ให้ บริการจาก
ภายนอก (รถร่ วม)
คัดสรรบุคลากรเพื่อเป็ นนักขับประจา
รถ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักขับก่ อน
การให้ บริการ
พร้ อมให้ บริการรับส่ งพนักงาน

บริษัทบริหารและจัดการการรับส่ ง
พนักงาน ตามเส้ นทางที่ตกลงไว้ กับลูกค้ า

บริษัทจัดทารายงานการเดินทาง
ประจาวันเพื่อรายงานแก่ ลูกค้ า
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บริษัทเรียกเก็บค่ าบริการกับ
ลูกค้ าตามสัญญา

ขัน้ ตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้ า
1. บริ ษัทจะร่วมประชุมกับลูกค้ าเพื่อหารื อและนาเสนอรูปแบบการเดินรถรับส่งพนักงาน โดยบริ ษัทจะใช้ ข้อมูลที่
เกี่ ยวข้ องจากลูกค้ า เช่น จ านวนคน เส้ น ทาง ตารางเวลาการปฏิ บัติ งานของพนักงาน เพื่ อประกอบการ
ออกแบบลักษณะรถ จานวนรถ เส้ นทางการเดินรถ ตารางเวลารับส่ง จุดรับส่ง และค่าใช้ จ่าย ให้ แก่ลกู ค้ า
พิจารณา
2. เมื่อลูกค้ าพิจารณาตกลงว่าจ้ าง ตามที่บริ ษัทได้ เสนอ บริ ษัทจะจัดทาสัญญาบริ การขนส่งพนักงาน (Employee
transportation Service Agreement)
3. บริ ษั ท จะด าเนิ น การจัด หารถโดยสารและนัก ขับ เพื่ อ เตรี ย มส าหรั บ การเดิ น รถตามสัญ ญาบริ ก าร มี
รายละเอียดดังนี ้
3.1 กรณี ที่ดาเนินการด้ วยรถของบริ ษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นรถบัสโดยสารใหม่ บริ ษัทจะสัง่ ประกอบรถบัส
โดยการสั่ง ซื อ้ โครงรถและเครื่ อ งยนต์ (Chassis) และสั่ ง ท าตั ว ถั ง (Body) พร้ อมตกแต่ ง จาก
ผู้ประกอบการชันน
้ าที่ได้ มาตรฐาน และบริ ษัทต้ องอบรมคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็ นนักขับประจารถ
3.2 กรณีที่ดาเนินการด้ วยรถร่ วมบริ การ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรถตู้โดยสาร บริ ษัทจะทาสัญญาตกลงกับรถร่ วม
บริ การ เพื่อให้ มาดาเนินการรับส่ง ตามที่บริ ษัทได้ ตกลงในสัญญาบริ การกับลูกค้ า โดยรถร่วมบริ การมี
หน้ าที่ จัดหารถและนักขับเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทในนามของ บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
4. บริ ษัทจะดาเนินการจัดตารางการเดินรถตามที่ได้ ตกลงไว้ ในสัญญา และเริ่ มบริ การรับส่งพนักงาน ตามตาราง
ที่กาหนด โดยสามารถอธิบายการดาเนินการรับส่ง พนักงาน ได้ ดงั นี ้
ภาพแสดง ขัน้ ตอนการให้ บริการรับส่ งพนักงาน
จุดจอดรถ ATP
ระบบดาวเทียมติดตามรถ
ศูนย์ ควบคุม
การเดินรถ

จุดรั บ-ส่ งที่ 1

จุดรั บ-ส่ งที่ 2

จุดรั บ-ส่ งที่ 3
จุดรั บ-ส่ งที่ 4

สถานประกอบการ
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4.1 นักขับ จะน ารถมายังจุด จอดรถ เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมและตรวจสอบสภาพ ความสะอาด ความ
เรี ยบร้ อย ภายในรถโดยสารก่อนปฏิบตั ิหน้ าที่ 30 นาที
4.2 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะออกดาเนินการสุม่ วัดระดับแอลกอฮอล์ และสารเสพติด รวมไปถึงสภาพ
ความพร้ อมทังร่้ างกายและจิตใจของนักขับ เพื่อบันทึกเป็ นรายงานให้ แก่ลกู ค้ า ซึง่ นักขับที่มีความพร้ อม
ในการขับยานพาหนะต้ องมีระดับแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0 มิลลิกรัม เปอร์ เซ็นต์ และหากตรวจพบระดับ
แอลกอฮอล์มากกว่าระดับดังกล่าวแต่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม เปอร์ เซนต์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะทา
การประเมิ นความพร้ อมในการขับ ของนัก ขับ เป็ น ลาดับ แรก หากนักขับอยู่ในเกณฑ์ ค วามพร้ อมที่
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะประจารถไปกับนัก ขับ เพื่อควบคุมและดูแลการ
ขับ แต่ในกรณีที่ตรวจพบว่านักขับมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัม เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็ นผู้
เมาสุราตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ .ศ.2537) และเป็ นผู้ที่ถกู ห้ ามขับขี่รถ ตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติ การจะดาเนินการหานักขับทดแทน ซึ่งมาจากนักขับ
สารองของบริ ษัท หรื อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผู้ดาเนินการขับแทน
4.3 นักขับจะเริ่ มเดินรถไปยังจุดรับ-ส่งต่างๆ ตามเวลาและเส้ นทางที่ได้ ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า
4.4 นักขับจะทาการบันทึกเวลาที่ถึง และออกจากจุด -รับส่ง และบันทึกจานวนพนักงานที่ขึ ้นรถ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลรายงานให้ แก่ลกู ค้ า
4.5 เมื่อนักขับดาเนินการรับ-ส่งพนักงานยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นักขับจะ
นารถไปยังจุดจอดรถที่กาหนด เพื่อเตรี ยมตัวรับ-ส่งพนักงานในรอบถัดไป
4.6 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะดาเนินการรวบรวมข้ อมูล ของนักขับ มาจัดทาเป็ นรายงานประจาวันเพื่อส่ง
ให้ แก่ลกู ค้ า และวางใบแจ้ งหนี ้เมื่อให้ บริ การครบเดือน
4.7 บริ ษัทจะดาเนินการปรับเส้ นทาง เวลา การเดินรถ จากข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ เช่น กรณี ที่บางจุดรับ-ส่ง มี
จานวนพนักงานจานวนมากขึ ้นหรื อน้ อยลง เนื่องจากลาออกหรื อย้ ายที่อยูข่ องพนักงาน บริ ษัทจะเสนอ
การปรับจุดรับ-ส่ง ให้ แก่ลกู ค้ าพิจารณา โดยคานึงถึงความเหมาะสมและค่าใช้ จ่าย
4.8 บริ ษั ท จัด ให้ มี ระบบติ ด ตามรถโดยสารของบริ ษั ท ด้ ว ยสัญ ญาณดาวเที ยม (GPS Tracking) ซึ่ง จะ
ท างานร่ ว มกับ Software ที่ เรี ย กว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นัน้ จะท าหน้ าที่ เก็ บ
รวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับจากตัว GPS Tracking เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถเข้ าไปตรวจสอบ
ตาแหน่งปั จจุบนั ของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้ อมูลย้ อนหลังได้ ตลอดเวลา ตาม
ความสามารถของ GPS Tracking System เช่ น ความเร็ ว รถ สถานะของรถ ระดับ น า้ มัน เป็ น ต้ น
นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ ผลักดันให้ รถร่ วมบริ การเริ่ มทาการติดตัง้ ระบบจีพีเอสเพื่อใช้ ในการควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของรถอีกด้ วย
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จำนวนรถโดยสำรที่ให้บริกำรในปี 2556 ถึงปี 2558

สัดส่วนรำยได้ของบริษัท แยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรมของลูกค้ำในปี 2558
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เป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ แก่ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่มีที่ตงโรงงานอยู
ั้
่ในนิคมอุตสาหกรรม หรื อ
นอกนิ ค มอุต สาหกรรมในพื น้ ที่ ภ าคตะวัน ออกครอบคลุม พื น้ ที่ 4 จังหวัด ได้ แ ก่ จังหวัด ชลบุรี จัง หวัด ระยอง จัง หวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ทาการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสาคัญ และยึดมัน่ กับนโยบายในการให้ บริ การดังนี ้
 หลักความปลอดภัย ( Safety )
 หลักภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ( Reliability )
 หลักความสะดวกสบาย ( Comfort )
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กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) รวมทังได้
้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการ
กากับดูแลกิจการ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริ หารงาน และก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดังนี ้
สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อการรอน
สิทธิ ของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สิทธิ ต่างๆ และได้ กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ดังนี ้
1. บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้ าการดาเนินงานของกิจการอย่างสม่าเสมอ โดยการ
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยตรงหรื อผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเลือกใช้ สถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้ สะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาที่
เหมาะสม
3. บริ ษั ทจะจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมทัง้ ข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่าง
เพียงพอสาหรับการพิจารณา ให้ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท และ/หรื อตามที่กฎหมายกาหนด และกาหนดให้ มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการ
พิ จ ารณาลงมติ ข องผู้ถื อ หุ้น ในทุก วาระ รวมถึ งก าหนดให้ มี ค วามเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบในวาระสาคัญๆ หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
4. ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิให้ มีการแถลงแก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ทราบถึงสิทธิตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท การดาเนินการประชุม วิธีการใช้ สิทธิ ลงคะแนน และสิทธิ ในการแสดงความเห็นรวมทังการตั
้
ง้
คาถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ ประชุม กรรมการ และกรรมการที่
ดารงตาแหน่งเฉพาะเรื่ องต่างๆ ได้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามต่างๆ ทังนี
้ ้ ประธาน
กรรมการหรื อประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ อย่างเหมาะสม โดยจะกาหนดเวลาในการประชุมให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ มีโอกาสสอบถามหรื อแสดงความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่
5. หลังเสร็ จสิ ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะแจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการซื ้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริ ษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
โดยมีเนื ้อหาที่ประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม การแจงคะแนนนับ
ทุกๆ วาระ และข้ อซักถามหรื อข้ อคิดเห็นที่สาคัญ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้ งรายงาน
การประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษั ท จะจัด ส่งหนังสือมอบอ านาจโดยเสนอรายชื่ อ กรรมการอิ สระอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้
พิจารณาคัดเลือกเป็ นผู้รับมอบอานาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการ
ลงมติในแต่ละวาระได้ เอง
2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัทเพื่อขอเสนอให้ เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว
และมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริ ษัทมีนโยบายที่จะอานวย
ความสะดวกในการนาเสนอวาระดังกล่าวเข้ าที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้น โดยจะดาเนินการแจ้ งเพิ่ มวาระการ
ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดแจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท โดยได้ แจ้ งความประสงค์ผ่านมายังบริ ษัท พร้ อมจัดส่งข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ
และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้ วน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3
เดื อ นก่ อนวัน ประชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะเสนอบุค คลดังกล่าวที่ ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้ าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในแต่ละปี
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงมติตอ่ ไป
4. บริ ษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท โดยกาหนดในคู่มือการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในหัวข้ อจริ ยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึง่ ได้ มีการเผยแพร่ให้ พนักงานทุกคนทราบ
5. บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลสาคัญอันมีผลต่อการ
ลงทุน โดยกรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทจะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการซื ้อหรื อขาย
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อสานักงาน ก.ล.ต.
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทเคารพในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย และได้ กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ ในจรรยาบรรณของบริ ษัท เพื่อให้ เกิด
ความมัน่ ใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ไม่วา่ จะเป็ น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริ หาร ลูกค้ า กิจการคู่
ค้ า ตลอดจนสังคมจะได้ รับการดูแล นอกจากนี ้บริ ษั ทยังได้ เสริ มสร้ างความร่วมมือกับผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ เพื่อให้
สามารถดาเนินกิจการต่อไป มีความมัน่ คง และตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย เพื่อสร้ างความสาเร็ จในระยะ
ยาว โดยบริ ษัทมีแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าว ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า รวมถึงปฏิบตั ิต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลง
กัน
3. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ าในการให้ บริ การ
4. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงกับเจ้ าหนี ้ที่ให้ การสนับสนุนเงินกู้แก่บริ ษัท
5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
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6. มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม รวมทังให้
้ การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อ
เกื ้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทมีช่องทางติดต่อเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีนโยบายที่จะให้
ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นกั ลงทุน และผู้ที่เกี่ย วข้ องทราบ
ทังในส่
้ วนของข่าวสาร ข้ อมูลบริ ษัท รายงานทางการเงิน ข้ อมูลที่นาเสนอแก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน และข้ อมูลสาคัญอื่น
ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยภายหลังจากที่บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ นาหุ้นสามัญเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว บริ ษัทจะมีช่องทางในการติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1. ข้ อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท
2. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี - Annual Report (แบบ 56-2)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษั ทมี ส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิ จ และงบประมาณของบริ ษั ท
ตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผน และงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 1 ท่าน กรรมการที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระและไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการจึงทาให้ เกิดการถ่วงดุลอานาจในการของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
บริ ษั ท มี การกาหนดขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ อย่างชัด เจน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จัดการ ส่งผลให้ คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จัดการไม่มีอานาจเบ็ดเสร็ จ
และมีการถ่วงดุลในมติที่สาคัญ ซึ่งจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี )
รวมทัง้ กรรมการบริ ษัทจะไม่สามารถอนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเอง หรื อบุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของตนเองมี
ส่วนได้ เสียในการทารายการนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด ซึ่งเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็ นผู้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัท รวมถึงทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน
และติ ด ตามผลของระบบควบคุม ภายใน ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง การก ากับ ดูแ ลกิ จ การ และต้ อ งรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อยไตรมาสละ 1 ครั ง้ และจัด ท าแผนการตรวจสอบระบบควบคุ ม ภายเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบประจาปี
2) การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ทจะจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการและดาเนิน การประชุมให้ เป็ น ไปตามข้ อบังคับของบริ ษั ท
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริ มให้ มีก ารใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลา
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ให้ อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ ฝ่ายจัดการเสนอเรื่ องและสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญได้ อย่างครบถ้ วนโดย
ทัว่ กัน โดยบริ ษัทจะนาส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้ แก่คณะกรรมการ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้ อมทังก
้ าหนดให้ กรรมการมีหน้ าที่ต้องเข้ าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ เว้ นแต่
กรณี ที่ มี เหตุจ าเป็ น นอกจากนี บ้ ริ ษั ท จะมี ก ารบัน ทึก การประชุม อย่า งถูก ต้ อ งและครบถ้ วน เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถ
ตรวจสอบได้
3) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้ มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึง่ รวมถึงงบการเงินของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทังนี
้ ้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญ ชีที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถื อ
ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทังได้
้ ใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4) การพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
บริ ษัทจะสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมทังพบปะแลกเปลี
้
ย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆ
อยูเ่ สมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่วมสัมมนาอย่างน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษั ท ไทย (IOD) ซึ่ ง ได้ แก่ หลั ก สู ต ร Directors Certification Program (DCP) หลั ก สู ต ร Directors Accreditation
Program (DAP) หลั ก สู ต ร Audit Committee Program (ACP) หลั ก สู ต ร Executive Development Program (EDP)
ทังนี
้ ้ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาบริ ษัทต่อไป
5) ความสัมพันธ์กบั นักลงทุน
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ าย โดยข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึง่ รวมถึงรายงานทางการเงินผลการ
ดาเนินงานข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริ ษัทตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ จากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณี ย์ สื่อการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรั พย์ และ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษัท
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษัทยังไม่ได้ จดั ตังหน่
้ วยงานขึ ้นมาเฉพาะ แต่ได้
มอบหมายนางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม เป็ นผู้ดแู ลการติ ดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-789 ทังนี
้ บ้ ริ ษัทมีแผนงานที่จะจัดตัง้
หน่วยงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ ้นมาเป็ นหน่วยงานเฉพาะด้ านเพื่อดูแล รับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริ ษัท ได้ ให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิ จภายใต้ กรอบจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่ งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการแนวทางความรั บผิดชอบต่อสังคมของกิ จการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกาหนดหลักการ 8 ข้ อ ได้ แก่ การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การ
เคารพสิทธิมนุษยชน การปฎิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม การร่วม
พัฒนาชุมชนหรื อสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนิน งานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสีย
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้ านต่างๆ ดังนี ้
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1) บริ ษั ท มุ่งมั่น ประกอบธุรกิ จด้ วยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริ ต และดาเนิ น งานธุ รกิ จอย่างมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทังทางกฎหมาย
้
จรรยาบรรณ และมุง่ มัน่ ทาความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชนชน
สังคมและสิง่ แวดล้ อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการ
ควบคุมที่ดี
2) ไม่ให้ ผลประโยชน์สงิ่ ใดแก่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ มาซึง่ งานหรื อผลประโยชน์
อื่นใด
3) ด้ า นการปฏิ บัติ ต่ อ ลูก ค้ า บริ ษั ท จะปฏิ บัติ ต่ อ คู่ ค้ าอย่ า งเป็ นธรรม ไม่ เรี ย กร้ องหรื อ รั บ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รีบแจ้ งคู่
ค้ าให้ ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไข
4) ไม่ก่อความเดือดร้ อนให้ แก่ชุมชุม หรื อสังคมโดยรอบบริ ษัท ไม่ว่าจะเป็ นมลภาวะทางอากาศ
มลภาวะทางเสียง รวมทังความสะอาด
้
5) ปฏิบตั ิตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัย ของผู้โดยสารรวมทังผู
้ ้ ร่วมใช้ ถนนทุกราย
6) ด้ านการปฏิบตั ิตอ่ คู่แข่งทางการค้ า บริ ษัท จะปฏิบตั ิตอ่ คู่แข่งทางการค้ า ภายใต้ กรอบกติกา
ของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่
สุจริ ต
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่นอย่างสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย บริ ษัทจะไม่เข้ าไปมีส่วน
ร่ วมในการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่น ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม และมุ่งมั่นที่จะนาระบบที่มีประสิทธิ ผล มาใช้ ในการ
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ต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทต้ องไม่เข้ าไปมีสว่ นร่ วมใน
การคอร์ รัปชัน่ การให้ /รับสินบนแก่/จากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและเอกชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัท ตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์ทกุ คนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพื่อการ
ดารงชี วิตอยู่ได้ อย่า งมี ศักดิ์ ศรี โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในเรื่ องเชื อ้ ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่ อทาง
การเมือง หรื อความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรื อพื ้นเพทาง สังคม ทรัพย์สนิ กาเนิด หรื อสถานะ
การปฎิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ผู้บ ริ ห ารจะต้ องปฏิ บัติ ต่อ พนักงานอย่างยุติ ธ รรม บริ หารงานโดยไม่มี ความลาเอีย ง สนับ สนุน ในการสร้ าง
ศักยภาพในความก้ าวหน้ าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน รวมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงานมีความเข้ าใจใน
เรื่ องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้ องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้ พนักงานอย่างเหมาะสมตามผลการทางานอย่างเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
1) บริ ษัท จะปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ าและบริ การ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลของลูกค้ าที่ตนได้ ลว่ งรู้ มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ ไม่
เปิ ดเผย เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้ าที่ตามกฎหมาย
2) บริ ษัท จะปฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่ อนไขต่างๆ กับลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ได้ ให้ ความสาคัญด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม ซึ่งได้ ตระหนักดีว่าการให้ บริ การด้ วยรถโดยสารขนาดใหญ่
จะมี ก ารใช้ เชื อ้ เพลิ ง และการปล่อ ยมลภาวะ รวมไปถึ ง อาจมี ข องเสี ย จากกระบวนการซ่ อ มบ ารุ ง รถโดยสาร อาทิ
น ้ามันเครื่ อง อะไหล่เก่า เป็ นต้ น ดังนันเพื
้ ่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินการ บริ ษัท จึงได้
ดาเนินการบริ หารจัดการด้ านคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
1)
การลดมลภาวะทางอากาศที่ เกิ ด จากการเผาผลาญของเครื่ อ งยนต์ ร ถโดยสาร ด้ วยการเลื อ กใช้
เครื่ องยนต์ใหม่ และมีการบารุงรักษาตามคูม่ ือที่ถกู ต้ อง
2)
เลือกใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่ได้ มาตรฐาน ไม่มีสารตะกัว่ ซึง่ จะส่งผลชันบรรยากาศ
้
3)
ไม่ดดั แปลงหรื อกระทาการใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ไม่ได้ ตามหลักวิศวกรรมยานยนต์สง่ ผลต่อการเผาไหม้
ของเครื่ องยนต์จนก่อให้ เกิดมลภาวะทางอากาศ
4)
การก าจัด ของเสีย ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ จากการซ่อ มบ ารุ งรถโดยสาร ส่ว นกระบวนการซ่อ มบ ารุ งรถยนต์
ปั จจุบันได้ จัด การให้ มีก ารจัด เก็ บโดยผู้เชี่ ยวชาญ อาทิ น า้ มัน เครื่ อง ที่มี การเปลี่ยนถ่ าย ได้ ว่าจ้ าง
บุคคลภายนอกดาเนินการกาจัดอย่างถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิง่ แวดล้ อม
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การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัท จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม ทังในชุ
้ มชนใกล้ เคียง
และชุมชนอื่นๆ
การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ นวั ต กรรมซึ่ ง ได้ จากการด าเนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัท จะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนการทางานในองค์กร และในระดับความร่ วมมือระหว่าง
องค์กร ซึ่งหมายถึงการทาสิ่งต่างๆ ด้ วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่ม
มูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลีย่ นแปลงในเชิงบวก เพื่อทาให้ สงิ่ ต่างๆ เกิดเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขึ ้น ก่อผลิตผล
ที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After Process)
บริ ษัทให้ การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม แก่ชมุ ชนในพื ้นที่ใกล้ เคียง ทังในรู
้ ปแบบ
ของการสนับสนุนให้ พนักงานของบริ ษัทเข้ าร่ วมกิ จกรรม และการอานวยความสะดวกให้ ด้วยการนารถบัสของบริ ษั ท
ให้ บริ การรับส่งโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
โครงการสนับสนุนพานักเรียน เข้ าค่ ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสือน้ อย”
ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ ายลูกเสือกัญจนัช อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
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โครงการสนับสนุนพานักเรียน โรงเรียนนิคมวิทยา เข้ าค่ ายคุณธรรม “ตามรอยพระยุคลบาทชาติ
เข้ มแข็งมั่นคง”
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ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปั จจัยความเสีย่ งที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้อ้ างอิงจากข้ อมูลปั จจุบนั และคาดการณ์ อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้
ซึง่ ปั จจัยความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญบางประการ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหุ้นของบริ ษัท โดยปั จจัยความเสี่ยงที่
ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ มิได้ เป็ นปั จจัยความเสี่ยงทังหมดที
้
่มีอยู่ กล่าวคือ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริ ษัทยังไม่อาจ
ทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสีย่ งบางประการที่บริ ษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัทในขณะนี ้ แต่ใน
อนาคตอาจกลายเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ ผลกาไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง
แหล่งเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ ก่ อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้ วิจารณญาณในการพิจารณา
ข้ อมูลอย่างรอบคอบ
นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรื อเจตนารมณ์ของ
บริ ษัทที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ อาทิ “แผนการ” “ประสงค์ ” “ต้ องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ ”
“อาจจะ” หรื อคาหรื อข้ อความอื่นใดในทานองเดียวกัน เป็ นคาหรื อข้ อความที่บ่งชี ถ้ ึงสิ่งที่อาจจะเกิ ดขึ ้นในอนาคต ซึ่งมี
ความไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้
ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษัทดาเนินธุรกิจให้ บริ การเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพื ้นที่ใกล้ เคียงเป็ นหลัก อาทิ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด เป็ นต้ น โดยมีรายได้ จาก
ให้ บริ การเดินรถระหว่าง ปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 206.14 ล้ านบาท 234.31 ล้ านบาท และ 264.27 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ น ร้ อยละ 99.36 ร้ อยละ 99.70 และร้ อยละ 99.64 ของรายได้ รวมในแต่ละปี และแบ่งออกเป็ นรายได้ จากรถโดยสาร
ของบริ ษัท ระหว่าง ปี 2556 ถึง ปี 2558 เท่ากับ 135.07 ล้ านบาท 161.95 ล้ านบาท และ 196.26 ล้ านบาท และรายได้
จากรถร่ วมบริ การเท่ ากับ 71.07 ล้ านบาท 72.36 ล้ านบาท และ 68.01 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ า 24 ราย ที่ให้ บริ การเดินรถอยู่ ซึ่งลักษณะการให้ บริ การเดินรถจะดาเนินการในรู ปแบบของ
สัญญาให้ บริ การเดินรถที่ขึ ้นอยูก่ บั ราคา ข้ อตกลง ความต้ องการและนโยบายภายในของลูกค้ าแต่ละราย ส่วนระยะเวลา
ของสัญญาบริ การมีตงแต่
ั ้ 1 - 5 ปี ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีลกู ค้ ารายใหญ่ 3 รายที่สร้ างยอดรายได้ ให้ กบั
บริ ษัทมากกว่าร้ อยละ 28.72 ของรายได้ จากการบริ การ โดยลูกค้ ารายใหญ่แต่ละราย มีสญ
ั ญาให้ บริ การถึงปี 2559 2561
2562 ตามลาดับ เนื่องจากบริ ษัทมีจานวนลูกค้ าไม่มากนัก ประกอบกับมียอดรายได้ กว่าร้ อยละ 28.72 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การที่เกิดจากลูกค้ ารายใหญ่จานวน 3 ราย บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากการมีกลุม่ ลูกค้ าจานวนน้ อยรายและ
อยูใ่ นวงจากัด
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวและมีแผนงานที่ชดั เจนในการรักษาลูกค้ ารายเดิมและหาลูกค้ ารายใหม่เข้ า
มาทดแทนเพื่อเพิ่มจานวนลูกค้ าในมือและลดการพึง่ พิงรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่บางราย ทังนี
้ ้บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าโอกาสที่จะ
สูญเสียลูกค้ าปั จจุบันมีน้อย เนื่องจากบริ ษัทให้ บริ การลูกค้ าส่วนใหญ่ มาอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้ ารายใหญ่ ดังกล่าวใช้
บริ การของบริ ษัทต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลา 10 ปี 7 ปี และ 3 ปี ตามลาดับ ซึ่งถือเป็ นการให้ บริ การเดินรถอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน สาหรับการขยายฐานลูกค้ า บริ ษัทได้ มีการจัดหาลูกค้ ารายใหม่อย่างสม่าเสมอทังในเขตนิ
้
คมอุตสาหกรรมและ
พื ้นที่ใกล้ เคียงในภาคตะวันออกโดยมีการกาหนดราคาและระยะเวลาสัญญาบริ การที่เป็ นไปตามความเหมาะสมของลูกค้ า
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แต่ละราย จากการสารวจในเบื ้องต้ น ปั จจุบนั บริ ษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 2 คิดจากจานวนประชากรในภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรมของพื ้นที่ 4 จังหวัดหลักในเขตภาคตะวันออกทังหมด
้
(ที่มา : ข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร) ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่า
บริ ษัทจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ นอกจากนี ้
บริ ษัทมีการกระจายความเสี่ยงโดยการจัดหาลูกค้ าในหลายกลุม่ อุตสาหกรรม (Industry Diversification) เพื่อลดความ
เสี่ยงที่ลกู ค้ ารายใหญ่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันจะไม่ต่อสัญญาเนื่องจากผลของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนันๆ
้ ซึ่งอาจนาไปสู่
ความเสีย่ งในความไม่ตอ่ เนื่องของรายได้ ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า
ในปั จจุบนั ประเทศไทยอยู่ในระยะฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจและจะเข้ าสู่การเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AEC) ใน
อนาคตอันใกล้ ผลจากการเปิ ดเขตการค้ าเสรี จะทาให้ เขตอุตสาหกรรมทังในไทยและประเทศเพื
้
่อนบ้ านเกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้ องมีการเติบโตตามอย่างเป็ นลาดับ ซึง่ บริ ษัทเชื่อว่า ธุรกิจให้ บริ การ
เดินรถโดยสารจะมีความต้ องการเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจที่กาลังฟื น้ ตัวถือเป็ นโอกาสทางธุรกิจที่
สาคัญ ในการขยายฐานลูกค้ าในส่วนของธุรกิ จเกี่ ยวกับการให้ บริ การเดินรถโดยสาร และสามารถช่วยลดความเสี่ยง
ดังกล่าว ทาให้ โดยรวมแล้ ว ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท มัน่ ใจว่าจะได้ รับผลเสียหายจากความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
ความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ ต่อเนื่องของรายได้ หรือความไม่ แน่ นอนของรายได้
บริ ษั ท มี รายได้ ห ลัก มาจากการให้ บ ริ ก ารเดิ น รถโดยสารไม่ป ระจ าทางรั บ -ส่งพนัก งานแก่ ลูกค้ า ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมและพื ้นที่โดยรอบ ซึง่ แบ่งออกเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การเดินรถโดยสารของบริ ษัท และรถร่วมบริ การ โดยใน
ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การด้ วยรถโดยสารของบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 69.12 และ 74.26 ของ
รายได้ รวมในแต่ละปี ตามลาดับ และมีรายได้ จากการให้ บริ การด้ วยรถร่วมบริ การคิดเป็ นร้ อยละ 30.88 และร้ อยละ 25.74
ของรายได้ รวมในแต่ละงวด ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทอาจมีความเสีย่ งจากความไม่ตอ่ เนื่องของรายได้ เนื่องจากสัญญาให้ บริ การเดินรถโดยสารของ
บริ ษัท มีระยะเวลาตังแต่
้ 1 ถึง 5 ปี และหากสัญญาสิ ้นสุดลงจะทาให้ บริ ษัท ต้ องแบกรับภาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เป็ นต้ นทุน
คงที่ อาทิ ค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรโดยเฉพาะนักขับที่มีการว่าจ้ างสัญญางานประจา
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งและเพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากความไม่ตอ่ เนื่องของรายได้ จึงมีการ
กาหนดแผนป้องกันความเสีย่ งไว้ ดังนี ้
1. กระจายกลุ่มลูกค้ าตามพื ้นที่และประเภทธุรกิจของลูกค้ า โดยบริ ษัทมีน โยบายที่กระจายฐานลูกค้ าไปสู่น
อุตสาหกรรมอื่นหรื อพื ้นที่อื่น และเพิ่มฐานลูกค้ าในธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มีความต้ องการที่ใช้ บริ การการ
เดินรถโดยสารไม่ประจาทางของบริ ษัท เพื่อป้องกันและกระจายความเสีย่ งจากความไม่ตอ่ เนื่องของรายได้
อันเกิดจากปั จจัยทังภายนอกและภายในของลู
้
กค้ า
2. รั ก ษานโยบายด้ านคุ ณ ภาพงานและการให้ บริ ก ารแก่ ลูก ค้ า ทัง้ ในด้ านของความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย และความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความไว้ วางใจกับลูกค้ า โดยจะเห็นได้ จาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน บริ ษัท ได้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ กับกระบวนการเดินรถ เช่น
โปรแกรมการติ ดตามและตรวจสอบสถานะการเดิน รถและกล้ องวงจรปิ ด รักษาความปลอดภัย (GPS
Tracking & 24/7 Monitoring system) นอกจากนัน้ บริ ษั ท ยัง จั ด อบรมนัก ขับ ซึ่ ง ถื อ เป็ นหัว ใจในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจทุกคนในด้ านของเทคนิคการขับ (Technical Skill) และเทคนิคการสื่อสารกับผู้โดยสาร
(Communication Skill) เพื่อควบคุมสถานการณ์หรื อป้องกันอุบตั ิเหตุที่ไม่พงึ ประสงค์ที่อาจเกิดขึ ้น รวมไป
ถึ งการตรวจสอบความพร้ อมในการท างานของนัก ขับ (Health and Alcohol Check) เพื่ อ สร้ างความ
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เชื่อมัน่ แก่ลกู ค้ าในการให้ บริ การจนเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mouth) และนาไปสูก่ ารต่อ
สัญญาบริ การ (Renew contract) จากกลุม่ ลูกค้ าทังรายเดิ
้
มและรายใหม่
3. บริ ษัทมีการจัดทางบประมาณต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การเดินรถแก่ทางลูกค้ า (Project Budgeting)
ทาให้ สามารถประเมินค่าใช้ จ่ายในแต่ละสัญญาและสามารถวางแผนการจัดการในด้ านการขนส่งบุคลากร
ที่ตามฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของลูกค้ าแต่ละราย ซึง่ บริ ษัทสามารถนาข้ อมูลนี ้ไปวิเคราะห์และ
เสนอสัญญาให้ บริ การและวางแผนการให้ บริ การได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็ นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ทาให้
ลูกค้ ามีความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าแผนการดาเนินธุรกิจข้ างต้ นสามารถดึงดูดลูกค้ าได้ ในระยะยาวและช่วยลดผลกระทบ
จากความเสีย่ งดังกล่าวได้
ความเสี่ ย งจากการลดลงของผลการด าเนิ น งาน จากการระงับ การใช้ รถร่ วมบริ ก ารที่ จ ดทะเบี ย น
ประเภทส่ วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การด้ วยรถโดยสารของบริ ษัทเท่ากับ 196.26 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 74.26 ของรายได้ รวม และมีรายได้ จากการให้ บริ การด้ วยรถร่วมบริ การเท่ากับ 68.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 25.74 ของรายได้ รวม
โดยตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2558 บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการใช้ ผ้ รู ่ วมบริ การที่จะให้ บริ การ จะต้ องเป็ นบุคคล
หรื อนิติบคุ คลที่ได้ รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตเป็ นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่
ประจาทางเท่านัน้
บริ ษัทคาดการณ์รายได้ จากการให้ บริ การรวมในปี 2559 ประมาณ 300 ล้ านบาท
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคานา้ มันเชือ้ เพลิงของตลาดโลก
น ้ามันเชื ้อเพลิงจัดเป็ นต้ นทุนหลักที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทใช้ น ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิง
ในการให้ บริ การเดินรถ น ้ามันเชื ้อเพลิงจัดเป็ นต้ นทุนหลักที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทใช้ น ้ามันดีเซล
เป็ นเชื ้อเพลิงในการให้ บริ การเดิน รถ ในปี 2556 ถึง ปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิงเท่ากับ 46.41 ล้ านบาท 52.90
ล้ านบาท และ 50.64 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 27.43 ร้ อยละ 27.85 และร้ อยละ 24.68 ของต้ นทุนบริ การรวมแต่ละปี
ตามลาดับ ความผันผวนในราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนินของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ราคาน ้ามันขึ ้นอยูก่ บั
อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกเป็ นหลัก โดยมีสภาวะการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศและปั จจัยทางเศรษฐกิจ รวมไป
ถึงเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ทัว่ โลกอาจจะเป็ นปั จจัยรองในการเปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่มีการทา
สัญญาซื ้อน ้ามันกับผู้จาหน่ายน ้ามันล่วงหน้ า เพื่อบริ หารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการผันผวนของราคาน ้ามันดีเซล ทา
ให้ บริ ษัทต้ องนาปั จจัยด้ านต้ นทุนน ้ามันมาพิจารณาในการกาหนดค่าบริ การเดินรถแก่ลกู ค้ า ซึง่ บริ ษัทมีรูปแบบการกาหนด
อัตราค่าบริ การเดินรถ 2 ประเภท ได้ แก่ 1) การกาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed-rate Contract) 2) การกาหนด
ค่าบริ การที่เปลี่ยนแปลงตามราคาน ้ามัน (Floating-rate Contract) ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ การกาหนดค่าบริ การ
แบบคงที่ตามระยะทางที่ผนั แปรตามอัตราค่าน ้ามันชดเชย ซึง่ อัตราค่าน ้ามันชดเชยจะคานวณจากปริ มาณน ้ามันที่ใช้ ใน
แต่ละเส้ นทางและส่วนต่างของราคาน ้ามันเฉลี่ยและราคาน ้ามันที่ระบุไว้ ตามสัญญา และการกาหนดค่าบริ การแบบผัน
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แปรตามราคาน ้ามันและระยะทางที่ใช้ บริ การ โดยกาหนดค่าบริ การขันต
้ ่าที่เรี ยกเก็บต่อเดือน โดยบวกค่าบริ การเพิ่มเติม
ตามระยะทางและราคาน ้ามันที่เกิดขึ ้น บริ ษัทตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริ หารต้ นทุนน ้ามัน จึงได้ ใช้ กลยุทธ์การกระจายความเสีย่ งดังกล่าว โดยแบ่งสัดส่วนสัญญา
ให้ บริ การที่กาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่และสัญญาให้ บริ การที่เปลีย่ นแปลงตามราคาน ้ามัน ที่ร้อยละ 66.67 และร้ อย
ละ 33.33 ของจานวนสัญญาทังหมด
้
ซึ่งลักษณะสัญญาที่แตกต่างดังกล่าว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นจากความผันผวนของราคาน ้ามันดีเซลได้ ระดับหนึ่ง ประกอบกับสัญญาของลูกค้ าที่กาหนดอัตราค่าบริ การ
แบบคงที่ ระบุเงื่อนไขให้ บริ ษัทสามารถเจรจากับลูกค้ าได้ หากราคาน ้ามันมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการกาหนดค่าบริ การ
เฉพาะค่ารถและค่านักขับแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งถือเป็ นการสร้ างรายรับที่แน่นอน และยังเป็ นการช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
รักษาอัตรากาไรให้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงต่อเนื่อง นอกจากนีร้ าคานา้ มันดีเซลในไทยอยู่ในระดับคงที่ตงั ้ แต่ปี 2553 ดัง
แผนภาพข้ างล่าง เนื่องจากน ้ามันดีเซลถือเป็ นน ้ามันที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะทังภาคการค้
้
า การ
ขนส่งและการเกษตรยังต้ องพึ่งพาน ้ามันดังกล่าว น ้ามันดีเซลเป็ นสินค้ าควบคุมในแง่ของการเก็บภาษี และราคาที่ทาง
ภาครัฐให้ ความสาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริ การและพรบ.ควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิง
พ.ศ.2542 และในอนาคตราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงอาจมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มประเทศ OPEC ยังคง
ปริ มาณการผลิตน ้ามันในระดับสูงต่อไป จึงทาให้ ภาวะอุปทานนา้ มันดิบล้ นตลาด โดยปั จจุบันกลุ่มประเทศ OPEC มี
ปริ มาณการผลิตน ้ามันดิบสูงถึง 31.80 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ซึง่ สูงกว่าโควต้ าการผลิตที่เคยตังไว้
้ ที่ 30 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน ทา
ให้ ภาวะอุปทานส่วนเกินยังคงกดดันตลาดน ้ามันดิบอย่างรุงแรง(ที่มา: OPEC Bulletin Commentary December 2015)

กรา ราคานา้ มันดีเซลในไทย ระหว่ างปี

50

ถึง

บาท ลิตร

40
30
20
10
0
มค

ธค

กย

กย

เม ย

กค

ธค

ตค

กค

มี ค

สค

มค

กค

กพ

กย

พย

มี ค

กย

ที่มา : ราคาน ้ามันย้ อนหลัง บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน), 2559

นอกจากนี ้ บริ ษัทเน้ นความสาคัญในการบริ หารและควบคุมต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิง โดยนาระบบสารสนเทศเข้ า
มาใช้ เก็บข้ อมูลของรถแต่ละคันผ่านฝ่ ายปฏิบตั ิการที่ดูแลอย่างใกล้ ชิด เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์และปรับปรุ งการใช้ น ้ามัน
เชื ้อเพลิงในรถแต่ละคันให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ ระบบสารสนเทศดังกล่าวช่วยให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบข้ อมูล
ต่างๆ ได้ อาทิ ปริ มาณการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงของรถโดยสารและข้ อมูลการเดินรถในแต่ละวัน ซึ่งฝ่ ายบริ หารสามารถนา
ข้ อมูลดังกล่าวมาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการให้ บริ การให้ มีการใช้ น ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อาทิ การ
ลดตารางการเดินรถที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขับขี่ที่ถกู ต้ องแก่นกั
ขับ ซึ่งจัดโดยบริ ษัทผลิตรถยนต์โดยสารชันน
้ า เช่น การใช้ ความเร็ วที่เหมาะสม และขันตอนการขั
้
บขี่ที่ถกู วิธี ซึ่งจะช่วยให้

37 รายงานประจาปี 2558 บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

ลดค่าใช้ จ่ายด้ านน ้ามันเชื ้อเพลิงได้ ในระดับหนึ่ง ทังนี
้ ้ การบริ หารต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิงและการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว
คาดว่าจะลดต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิงลงได้ ร้อยละ 5 ถึงร้ อยละ 10 โดยประมาณ และลดความเสีย่ งจากความผันผวนในราคา
น ้ามันเชื ้อเพลิงของธุรกิจอีกทางหนึง่ ดังนัน้ บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
บริ ษัทมีนกั ขับในปี 2556 ถึงปี 2558 จานวน 93 คน จานวน 115 คน และจานวน 137 คน หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ
72.66 ร้ อยละ 74.19 และร้ อยละ 74.46 ของจานวนพนักงานทังหมด
้
ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของจานวน
รถที่ ให้ บ ริ การ นักขับ จึงเป็ น หัวใจสาคั ญ ของบริ ษั ทในการขับเคลื่อนบริ ษั ท ให้ ก้าวไปข้ างหน้ า บริ ษั ท จึงมี การก าหนด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากการพัฒนานักขับให้ ผา่ นมาตรฐานการขับที่ปลอดภัยและมี
ความชานาญในการออกปฏิ บัติงานต้ อ งใช้ ระยะเวลานาน ทัง้ ยังมี ก ฎข้ อ บังคับ ด้ านร่ างกายและความพร้ อมในการ
ปฏิบัติงานที่รัดกุม เป็ นเหตุให้ อตั ราการหมุนเวียนบุคลากรด้ านนักขับอยู่ในระดับที่สงู ซึ่งบริ ษัทมีการเพิ่มและทดแทน
จานวนนักขับอยูเ่ สมอเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้ บริ การเดินรถโดยสารไม่ประจาทาง หากบริ ษัทขาดแคลนนักขับที่ดี
และมีคณ
ุ ภาพหรื อภาวะขาดแคลนนักขับไม่เพียงพอกับการให้ บริ การ ก็อาจจะกระทบความสามารถในการสร้ างรายได้
ของกิจการ
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการรักษานักขับที่มีคุณภาพ และปริ มาณนักขับให้ เพียงพอต่อการให้ บริ การ โดยการ
กาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทางานของนักขับ ทาให้ นกั ขับมีการรับประกันรายได้ ต่อเดือนและให้ สวัสดิการ
ต่างๆ รวมไปถึงการสร้ างแรงจูงใจแก่นกั ขับโดยการให้ รางวัลแก่นกั ขับที่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามมาตรฐานการให้ บริ การของ
บริ ษัทและมีความประพฤติเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่วางไว้ อาทิ การเข้ างานตรงเวลา และการรับส่งในจุดรับส่งที่ลกู ค้ า
กาหนดในเวลานัดหมาย มาตรฐานขับขี่เชิงป้องกันอย่างปลอดภัย มาตรฐานการใช้ ความเร็ ว และการตรวจสุขภาพผ่าน
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัท กาหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด เป็ นต้ น นอกจากนีใ้ นกรณีที่เกิดความไม่เพียงพอ
ของนักขับ บริ ษัทก็จะมีการจัดหาพนักงานในหลายช่องทาง อาทิ การติดประกาศรับสมัคร การชักชวนจากพนักงานในการ
แจ้ งชักชวนบุคคลที่มีศกั ยภาพ โดยบริ ษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติต่างๆ ก่อนรับเข้ ามาทางานผ่านช่องทางของ
หน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมการขนส่ง และกรมการจัดหางาน เป็ นต้ น จากนันนั
้ กขับจะ
เข้ าสูร่ ะบบการฝึ กอบรมของบริ ษัท เพื่อพัฒนาทักษะและผลักดันบุคลากรในส่วนนี ้ให้ มีคณ
ุ ภาพเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีฝ่ายปฏิบตั ิการที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ เหมือนนักขับหลัก เพื่อใช้ ปอ้ งกันภาวะขาดแคลนนัก
ขับฉุกเฉินหรื อกรณีที่นกั ขับหลักจานวนมากไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ โดยนักขับทดแทนเป็ นนักขับที่มีคณ
ุ สมบัติผา่ นพ.ร.บ.
ขนส่งสาหรับรถโดยสารทุกประการ ทาให้ โดยรวมแล้ วในช่วงที่ผา่ นมาของบริ ษัทพบว่า บริ ษัทไม่เคยประสบผลกระทบจาก
ความเสีย่ งการขาดแคลนนักขับแต่อย่างใดและมัน่ ใจว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ประเทศไทยถือเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอัตราเติบโตของพื ้นที่
อุตสาหกรรมสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ส่งผลให้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องต่างๆ มีการขยายตัวมากขึ ้น โดยธุรกิจให้ บริ การ
นับเป็ นธุรกิจหนึง่ ที่มีการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจ โดยจะเห็นว่าจานวนผู้ประกอบการเข้ ามาดาเนินธุรกิจประเภทนี ้มี
จานวนเพิ่มขึ ้นในแต่ล ะปี จากการสารวจของกรมขนส่ง พบว่า ใบอนุญ าตในการประกอบกิ จการการเดินรถโดยสารไม่
ประจาทางเพิ่มขึ ้นจาก 9,801 ราย เป็ น 29,167 ราย ระหว่างปี 2552 - ปี 2558 โดยปกติแล้ ว นอกจากการขอใบอนุญาต
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เดินรถพาณิชย์ ธุรกิจให้ บริ การเดินรถโดยสารแบบไม่ประจาทางนันมี
้ ข้อจากัดในการเข้ าสูธ่ ุรกิจน้ อย (Low Entry Barrier)
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ไม่ ต้ องมี ก ารขอสัม ปทานจากทางภาครั ฐ อี ก ทัง้ หากมี จ านวนเงิ น ที่ เพี ย งพอก็ ส ามารถเข้ า มาเป็ น
ผู้ประกอบการได้ โดยส่วนใหญ่เป็ นการแข่งขันด้ านราคาบริ การ (Price Competition) นอกจากนี ้ การเปิ ดเขตการค้ าเสรี
AEC ในปี 2558 อาจทาให้ กลุม่ ผู้แข่งขันจากต่างประเทศที่มีความพร้ อมด้ านเงินทุนบางส่วนเข้ ามาดาเนินธุรกิจให้ บริ การ
เดินรถโดยสารไม่ประจาทาง ส่งผลให้ ผ้ แู ข่งขันในธุรกิจประเภทนี ้มากขึ ้น

ที่มา : สถิติจานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจานวนผู้ประกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2559

จะเห็นได้ ว่า ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบการที่มีศกั ยภาพในการประกอบธุรกิจเดินรถโดยสารจานวนมาก แต่ยงั มีผ้ ู
แข่งขันจานวนน้ อยรายที่มีศักยภาพในการลงทุนและการบริ หารจัดการด้ านการให้ บ ริ การรับส่งผู้โดยสารในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก อี กทัง้ อุตสาหกรรมการเดิน รถโดยสารดังกล่าวยังมี ข้อจากัด ในการเข้ าถึงแหล่งเงิน ทุน
เนื่องจากปกติแล้ วรถบัสโดยสารที่ซื ้อขายจะมีสภาพคล่องต่า ส่งผลให้ มีเงื่อนไขจานวนมากในการเข้ าถึงแหล่งทุน เช่น การ
กู้ยืม
นอกจากนี ้ บริ ษั ทสามารถสร้ างจุดแข็งและความแตกต่างที่ ชัดเจนในด้ านคุณ ภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ในการจัดทาสถิติและข้ อมูลต่างๆ เช่นข้ อมูลการเดินรถ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริ การ
ให้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการขับขี่ของนักขับ รวมไปถึงการใช้ รถโดยสารใหม่ที่
ออกแบบมาเพื่อรองรับการขนส่งบุคลากรในเขตอุตสาหกรรม ทาให้ บริ ษัทสามารถดึงดูดกลุม่ ลูกค้ าที่คานึงถึงปั จจัยด้ าน
คุณภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่งนาไปสูค่ วามเชื่ อมัน่ ในการให้ บริ การ (Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณา
แบบปากต่อปาก (Word of mouth) ระหว่างธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การมาก
ขึ ้นในแต่ละปี ตามแผนภาพข้ างล่าง
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อย่างไรก็ ดี บริ ษั ทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่ อเป็ นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัท จึงก าหนดแผน
ป้อ งกัน ความเสี่ย ง โดยใช้ น โยบายการเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ที่ สูงขึน้ อาทิ การให้ บ ริ ก ารรถโดยสารที่
หลากหลาย (Product Variety) รู ปแบบการให้ บริ การที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้ องการของลูกค้ า (Product
Design) และการให้ คาปรึกษาต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของลูกค้ าด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายต่อหัวที่เหมาะสม (Optimising Cost
per man) เพื่ อให้ ลูก ค้ าสามารถใช้ บ ริ การด้ วยต้ น ทุน ที่สมเหตุสมผลโดยคงไว้ ซึ่งคุณ ภาพด้ านความปลอดภัย ความ
สะดวกสบายและความน่าเชื่อถือ ซึง่ เป็ นการป้องกันความเสีย่ งจากการแข่งขันของคูแ่ ข่งอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะรายใหญ่ น้อยราย
บริ ษัทมีรายการสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างเพื่อการดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากการสัง่ ซื ้อยานพาหนะ การว่าจ้ างรถโดยสารร่ วม
บริ การ ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซึง่ บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างจากผู้จาหน่าย และ/หรื อผู้รับจ้ างที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน Vendor List ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะทาการพิจารณาคัดเลือกผู้จาหน่ายและผู้รับจ้ างตามความเหมาะสมของ
ประเภทงานที่ จ ะใช้ บ ริ ก าร ซึ่งที่ ผ่านมาบริ ษั ท ลงทุน ยานพาหนะเพื่ อ การขนส่ง อย่า งต่อ เนื่ อ งผ่า นรู ป แบบการจัด หา
ยานพาหนะเพื่ อการขนส่ง 2 รู ป แบบ กล่าวคือ ในอดีต บริ ษั ทจัดหารถโดยสารผ่านการซือ้ คัซซี และอะไหล่ใช้ แล้ วมา
ประกอบเป็ นคัซซีและเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ ก่อนนาไปว่าจ้ างผู้ประกอบตัวถัง (Bus Body) ให้ ประกอบตัวถัง และสิง่ อานวย
ความสะดวกภายในห้ องโดยสารตามที่ลกู ค้ าต้ องการ แต่ปัจจุบนั การจัดหารถโดยสารของบริ ษัทจะอยูใ่ นรูปของการลงทุน
ซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ (Chassis and engine) ใหม่จากผู้ผลิตชันน
้ า และว่าจ้ างผู้ประกอบตัวถัง (Bus Body) ให้ ประกอบ
ตัวถัง และสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้ องโดยสารตามที่ลูกค้ าต้ องการ ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้ นมา บริ ษั ทไม่มี
นโยบายในการจัดหารถโดยสารผ่านการซื ้อคัซซีและอะไหล่ใช้ แล้ วมาประกอบเป็ นคัซซีและเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ แต่จะ
จัดหารถโดยสารผ่านการสัง่ ซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ แล้ วจึงนาไปว่าจ้ างประกอบตัวถังกับผู้รับจ้ างที่อยู่ใน Vendor list
แทน ซึง่ ในปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีจานวนรถบัสโดยสารเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 25 คัน และ20 คัน ตามลาดับ โดยในปี 2558
บริ ษัทมีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และมูลค่าสัง่ จ้ างผู้ประกอบตัวถัง จากผู้จาหน่ายสองราย คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรายประมาณร้ อยละ 30 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อและสัง่ จ้ างรวม ซึ่งผู้จาหน่ายสองรายดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้ องกันเอง
และไม่มีความเกี่ยวข้ องใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริ หารของบริ ษัท ดังนันบริ
้ ษัทจึงอาจ
ได้ รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จาหน่ายคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และผู้รับจ้ างประกอบตัวถังรถโดยสารดังกล่าว หากผู้
จาหน่ายคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และผู้รับจ้ างประกอบตัวถังรถโดยสารงดจาหน่ายรถโดยสารให้ กบั บริ ษัท หรื อไม่สามารถ
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จาหน่ายสินค้ าดังกล่าวให้ กับบริ ษัทได้ จากสาเหตุภายในของผู้จาหน่ายคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ หรื อผู้รับจ้ างประกอบ
ตัวถังเอง
การให้ บริ การของบริ ษัทส่วนใหญ่ เป็ นการให้ บริ การผ่านรถบัสโดยสาร ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทสัง่ ซือ้ คัซซีและ
เครื่ องยนต์ใหม่ รวมถึงสัง่ จ้ างประกอบตัวถังรายดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี โดยบริ ษัทจะขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่ อ
ประเภทสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อจ่ายชาระค่ายานพาหนะทันที ทาให้ บริ ษัทมีประวัติที่ดีกบั ผู้จาหน่ายรายดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง แต่หากบริ ษัทไม่สามารถสัง่ ซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และสัง่ จ้ างผู้รับจ้ างประกอบตัวถังรายดังกล่าวได้ หรื อผู้
จาหน่ายคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และผู้รับจ้ างประกอบตัวถังรายดังกล่าวงดจาหน่ายและให้ บริ การกับบริ ษัทด้ วยเหตุผล
ภายใน บริ ษัทก็ยงั คงสามารถจัดหาผู้จาหน่ายและผู้ให้ บริ การประกอบตัวถังรายอื่นที่สามารถประกอบรถให้ มีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นไปตามที่ต้องการได้ นอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อยานพาหนะในลักษณะเดียวกันกับผู้จาหน่ายรายอื่นแล้ ว
ดังนันบริ
้ ษัทจึงมัน่ ใจว่าจะได้ รับความเสีย่ งในประเด็นดังกล่าวน้ อย
ความเสี่ยงด้ านการบริการ การจัดการโดยการพึงพิงผู้บริหารหลัก
บริ ษั ทได้ ก่อตัง้ ขึ ้นในปี 2548 โดยมี ผ้ ูบริ หารหลัก คือนายปิ ยะ เตชากูล ซึ่งมีประสบการณ์ และชื่อเสียงใน
วงการธุรกิ จมานานจนได้ สร้ างความน่าเชื่ อถื อ ความเชื่ อมั่นและความสัมพัน ธ์ อัน ดีกับทางลูกค้ าของบริ ษั ทมาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงผู้บริ หารหลัก จึงอาจส่งผลกระทบที่ทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น และกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงด้ วยการระบุขอบเขตอานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบและอานาจอนุมตั ิในแต่ละตาแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน โดยมีการกระจายอานาจในการบริ หารและ
การจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านผังอานาจอนุมตั ิที่ได้ กาหนดไว้ สร้ างกรอบแนวทางในการสร้ างบุคลากรของบริ ษัทขึ ้นมา
ทดแทนด้ วยการส่งอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ต่างๆให้ ผ้ มู ีความรู้และความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่และ
ลดการพึงพิงพนักงานรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายสรรหาบุคลากรที่ความรู้ ความสามารถเข้ ามาร่ วม
งานกับบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจอีกด้ วย ดังนัน้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะสามารถลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้บริ หารหลัก
และสร้ างบริ ษัทอย่างยัง่ ยืนโดยลดการพึง่ พิงกรรมการและผู้บริ หารหลักได้
ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ในปั จจุบนั บริ ษัท มีการทาสัญญาเช่าทางการเงินหรื อเงินกู้ยืมกับสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ โดยระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เท่ากับ 33.54 ล้ านบาท เท่ากับ 53.12 ล้ านบาท และเท่ากับ 49.82 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 12.72 ร้ อยละ 15.44
และร้ อยละ 10.22 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมในแต่ละปี และมีเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นทางการเงิน เท่ากับ 3.00 ล้ านบาท
เท่ากับ 19.42 ล้ านบาท ส่วนในปี 2558 ไม่มียอดเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นทางการเงิน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.14 ร้ อยละ
5.64 และร้ อยละ - ของมูลค่าสินทรัพย์ รวมในแต่ละปี ทัง้ นี ต้ ้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท ส่วนใหญ่ เกิดจากการชาระ
ดอกเบี ้ยกับสถาบันทางการเงินที่ทางบริ ษั ท ทาสัญญาเช่าทางการเงิน โดยในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษัทมีภาระ
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 10.67 ล้ านบาท เท่ากับ 15.21 ล้ านบาท และเท่ากับ 18.78 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ น ร้ อยละ
5.18 ร้ อยละ 6.49 และร้ อยละ 7.11 ของรายได้ จากการให้ บริ การตามลาดับ ดังนัน้ หากอัตราดอกเบีย้ ปรับตัวเพิ่ม ขึน้
บริ ษัทจะมีภาระต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นในการขยายธุรกิจและอาจกระทบต่อผลการดาเนินของบริ ษัทได้
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อย่างไรก็ดี บริ ษัทตระหนักถึงผลกระทบและมีการพิจารณาความเสี่ยงดังกล่าว ด้ วยการกาหนดมูลค่าของ
สัญญาบริ การ โดยพิจารณาจากต้ นทุนในการจัดหารถทัง้ หมดซึ่งรวมถึงต้ นทุนทางการเงิน ก่อนกาหนดมูลค่าของสัญญา
บริ การ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว อีกทังบริ
้ ษัทมีการพิจารณาอัตราดอกเบี ้ยที่ใช้ ในสัญญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ยืม
จากสถาบันทางการเงินหลายแห่ง เพื่ อเปรี ยบเทียบความเหมาะสมในด้ านระยะเวลาและมูลค่ารวมของสัญ ญา กู้ยืม
นอกจากนี ้ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนทาให้ บริ ษัทสามารถมีเงินทุนในการซื ้อยานพาหนะ สามารถ
ต่อรองราคาและอัต ราดอกเบีย้ ลดลงได้ ทาให้ บริ ษัทมี ความเชื่ อมั่นว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานมากนัก
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้
ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 31.76 ล้ านบาท 43.01 ล้ านบาท และ 133.95
ล้ านบาท มีหนีส้ ินหมุนเวียนเท่ากับ 72.26 ล้ านบาท 112.59 ล้ านบาท และ 81.72 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย บริ ษัท มี
หนี ส้ ิ น หมุ น เวี ย นสูง กว่ า สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น จ านวน 40.50 ล้ า นบาทและ 69.58 ล้ า นบาท และ -52.23 ล้ า นบาท
ตามลาดับ และมี ก ระแสเงิ น สดจากการด าเนิ น งาน เท่ ากับ 27.13 ล้ า นบาท 38.99 ล้ า นบาท และ 42.02 ล้ า นบาท
ตามลาดับ ซึง่ สาหรับปี 2556 และปี 2557 มีมลู ค่าหนี ้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน เกิดจากบริ ษัทลงทุนขยาย
จานวนยานพาหนะสาหรับขนส่งอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้ องการใช้ บริ การของลูกค้ า โดยบริ ษัทลงทุนขยายจานวน
รถบัสโดยสารเท่ากับ 25 คัน และ 20 คันตามลาดับ การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนผ่านการทาสัญญาเช่าทางการเงิน
หรื อสัญญาเช่าซื ้อยานพาหนะ ซึง่ เงื่อนไขในการผ่อนชาระมีระยะเวลาประมาณ 4 - 5 ปี ขึ ้นกับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน
แต่ละแห่ง โดยการผ่อนชาระหนี ้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจะมีระยะเวลาสันกว่
้ าอายุการใช้ งานของรถโดยสารที่จะทยอย
สร้ างรายได้ ให้ กับบริ ษัท ส่งผลให้ ในช่วงการผ่อนชาระค่างวดรถ บริ ษัทจะมีสดั ส่วนการผ่อนชาระค่างวดรถที่ลงทุนต่อ
รายได้ จากการบริ การสูงกว่าสัดส่วนการสร้ างรายได้ ของรถ จึงทาให้ หนี ้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน แต่สาหรับ
ปี 2558 ทางบริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 160,000,000 หุ้น เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทาให้ ทางบริ ษัทได้ รับ
เงินจากการระดมทุนสุทธิ จานวน 140,550,000 บาท จึงทาให้ ปี 2558 หนี ้สินหมุนเวียนต่ากว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งทาง
บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะขจัดความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระ (Default Risk)
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กำรควบคุมภำยใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ าร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่าน ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร 5 ด้ าน ประกอบไปด้ วย
1. ด้ านองค์กรและสภาพแวดล้ อม
2. ด้ านการบริ หารความเสีย่ ง
3. ด้ านการควบคุมปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
4. ด้ านระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
5. ด้ านระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
โดยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมา
การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่ เกี่ ยวข้ องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้ การพิ จารณาถึงผลประโยชน์ สูง สุดของบริ ษั ท เป็ นหลัก
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทาธุรกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมตั ิการทา
ธุรกรรมในอนาคต จะถูก พิจ ารณาจากผู้ที่ ไม่มี ส่วนได้ เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านัน้ ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ให้
ความสาคัญ เรื่ องการกากับ ให้ องค์ กรเป็ น บริ ษั ทจดทะเบี ยนที่ มีก ระบวนการกากับ ดูแลกิ จการที่ดี (Good Corporate
Governance) อย่างแท้ จริ งให้ มากขึ ้นด้ วย

1. ข้ อ สั งเกตจากการสอบทานการควบคุ ม ภายในที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ การจั ดทาและการ
นาเสนองบการเงินของผู้สอบบัญชีสาหรั บปี 2558
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทได้ มีรายงานข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามควรของกิ จการเพื่ อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่ อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในกิจการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจาปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งทางผู้สอบบัญชีไม่พบ
ข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ โดยได้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบแล้ ว
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2. ข้ อ สั งเกตการสอบทานระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ของผู้ ต รวจสอบภายใน
ประจาปี 2558
บริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท
ตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นต้ นมา ซึ่งมีนายกิตติศกั ดิ์ ชนกมาตุ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของ
บริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด และนาย
กิตติศกั ดิ์ ชนกมาตุ แล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีความอิสระ มี
ความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีความเข้ าใจในธุรกิ จ เป็ นอย่างดี โดยมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ผู้ต รวจสอบภายในได้ ยึด แนวทางการปฏิ บัติ หน้ าที่ ตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึง่ จัดทาโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
บริ ษัทได้ วา่ จ้ าง บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด เข้ าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งดาเนินการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบงานเป็ นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การสอบ
ทานครัง้ ที่

ช่ วงเวลาที่เข้ า
ตรวจทาน

1/2558

7 - 23 มกราคม 58

2/2558

4 - 8 พฤษภาคม 58

3/2558

20 - 29 กรกฏาคม 58 การบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถ

4/2558

21 - 22 กันยายน 58 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ทัว่ ไป

เรื่องที่ตรวจสอบ
ติดตามผลการตรวจสอบ ได้ แก่ ระเบียบข้ อบังคับบริ ษัทฯ
วงจรรายได้ , วงจรรายจ่าย, การบริ หารคลังสินค้ าอะไหล่,
การบริ หารสินทรัพย์ถาวร
การประเมินความเสีย่ งขององค์กร

การเสนอรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 1/2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ครัง้ ที่ 3/2558
วันที่ 4 มิถนุ ายน 2558
ครัง้ ที่ 4/2558
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ครัง้ ที่ 5/2558
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ : - แผนการตรวจสอบภายในและค่า บริ การตรวจสอบภายใน ประจาปี 2558 โดยมี มติ อนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
- แผนการตรวจสอบภายในและค่า บริ การตรวจสอบภายใน ประจาปี 2559 โดยมีม ติ อนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
การสอบทานครัง้ ที่ 1/2558 ทางผู้ต รวจสอบภายในได้ นาเสนอรายงานต่อ กรรมการตรวจสอบ เมื่อ วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีความเห็นว่าการควบคุมภายในที่บริ ษัท ได้ กาหนดขึ ้นมานัน้ มีระบบการควบคุมภายในในส่วนที่
เป็ นสาระสาคัญที่เพียงพอที่จะทาให้ บริ ษัท บรรลุวตั ุประสงค์ของระบบควบคุมภายในที่ดี ทังนี
้ ้ประเด็นที่ได้ กาหนดแนว
ทางแก้ ไขแล้ วโดยหัวหน้ าฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และทางผู้ตรวจสอบภายในจะเข้ าทาการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาสในโอกาส
ต่อไป
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การสอบทานครั ง้ ที่ 2/2558 ทางผู้ต รวจสอบภายในได้ น าเสนอรายงานต่อ กรรมการตรวจสอบ เมื่ อ วัน ที่ 4
มิถนุ ายน 2558 โดยมีความเห็นว่าบริ ษัท มีแนวทางการบริ หารความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยมีการประเมินความเสี่ยงอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติมในเรื่ องของการกาหนดนโยบาย การจัดทาโครงสร้ างการบริ หารความเสีย่ ง
ตลอดจนการระบุคานิยามและผลกระทบด้ านที่ สาคัญเพิ่มเติม และนาเสนอคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
การสอบทานครัง้ ที่ 3/2558 ทางผู้ต รวจสอบภายในได้ นาเสนอรายงานต่อ กรรมการตรวจสอบ เมื่อ วันที่ 10
สิงหาคม 2558 โดยมีความเห็นว่าบริ ษัท มีแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทาคู่มือกระบวนการต่างๆ
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติมในเรื่ องการกาหนดนโยบายและกระบวนการตรวจสอบข้ อมูล เพื่อให้
มีข้อมูลที่ถกู ต้ องมากยิ่งขึ ้น
การสอบทานครัง้ ที่ 4/2558 ทางผู้ต รวจสอบภายในได้ นาเสนอรายงานต่อ กรรมการตรวจสอบ เมื่อ วันที่ 10
พฤศจิ ก ายน 2558 โดยการตรวจสอบครั ง้ นี เ้ พื่ อประโยชน์ ในด้ านการเสริ มสร้ าง และปรั บ ปรุ งระบบการควบคุม ให้ มี
ประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล ตลอดจนสามารถรองรับการทางานในองค์กรของบริ ษัท ได้ อย่างเป็ นปั จจุบนั โดยมิได้
มุ่งเน้ นที่การค้ นหาประเด็นเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ หรื อการทุจริ ต หรื อสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบอื่น ๆ ดังนัน้ การ
ตรวจสอบในครัง้ นี ้จึงอาจไม่พบประเด็นเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ หรื อการทุจริ ต ผู้ตรวจสอบภายในได้ มีข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบการควบคุมของระบบสารสนเทศ ขอบเขตด้ านการควบคุมภายในทัว่ ไป แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือส่วนที่มีความเสี่ยง
และควรนาไปดาเนินการแก้ ไข ปรับปรุง และส่วนที่มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ได้ ให้ ข้อเสนอแนะ และทางฝ่ าย
จัดการที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนดแนวทางการแก้ ไขแล้ ว

3. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาปี 2559
ทางบริ ษัทยังคงว่าจ้ าง บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อไปในปี 2559 พร้ อมทังได้
้ ให้ บริ ษัท
พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด ได้ นาเสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาปี 2559 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2558 โดยมีมติรับทราบแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในประจาปี 2559 จานวน 4 ครัง้ ดังนี ้
- ครัง้ ที่ 1 : ระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล (ไม่รวมการจ่ายเงินเดือน)

- ครัง้ ที่ 2 : กระบวนการบริหารจัดการวงจรรายจ่าย
- ครัง้ ที่ 3 : บริหารทรัพย์สิน (ยานพาหนะและอะไหล่)
- ครัง้ ที่ 4 : การบริหารจัดการกระบวนเดินรถ
โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของเรื่ องที่นาเสนอดังกล่าวมีความจาเป็ นที่จะได้ รับการตรวจสอบ
และควบคุมดูแลอย่างสม่าเสมอเนื่องจากเป็ นกิจกรรมหลักของบริ ษัท
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รำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ เดียวกัน หรื อมีกรรมการร่วมกัน หรื อมี
บุคคลที่เกี่ยวโยงของผู้บริ หาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เข้ าเป็ นกรรมการ ผู้มีอานาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกี่ยวโยงดั งกล่าว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ทาการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทน และเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่ งบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทสาหรับงวดบัญชีปี 2557 และงวดบัญชีปี 2558 มีดงั นี ้
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บุคคลที่มีรายการระหว่ างกัน
นายปิ ยะ เตชากูล

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
-

นายชาติชาย พานิชชีวะ

-

นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

-

บมจ. ไทยศรี ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ ค

ให้ เช่าอาคาร พร้ อมทังบริ
้ การ
สาธารณูปโภค

บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์

บริ การขนส่งพนักงานบริษัทต่างๆ

นายอาพล เตชากูล

-

นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ

-

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.25 ของทุนจดทะเบียน
โดยเป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการผู้จดั การ และผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและ
ธุรการ (รักษาการ)
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9.16 ของทุนจดทะเบียน
โดยเป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.91 ของทุนจดทะเบียน
โดยเป็ นรองประธานกรรมการ ทีป่ รึกษา และกรรมการบริ หาร
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม คือ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้มีอานาจลงนามในบริษัทดังกล่าว
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ได้ แก่ บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จากัด ถือหุ้นเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 75.00 และบริ ษัท ชาติชีวะ จากัด ซึง่ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.00 ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นายวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.0004 นายชาติชาย พานิชชีวะ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.0004 และ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.0004 โดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ เป็ นกรรมการ และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามในบจก. กรมดิษฐ์ พาร์ ค
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท เนื่องจาก ผู้บริ หารและกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คือ คุณนิชานันท์ รัตนเกตุ เป็ น
กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นในบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริ ษัท โดยเป็ นน้ องชายของนายปิ ยะ เตชากูล
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียน
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเป็ นน้ องสาวของนายชาติชาย พานิชชีวะ

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในรอบบัญชีปี 2557 และปี 2558 มีดงั นี ้
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจ
ความจาเป็ นและ
ลักษณะรายการ
มีความขัดแย้ ง
ความสมเหตุสมผล
ปี 2557
ปี 2558
1) นายชาติชาย
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้ : ยอดต้ นงวด
0.00 ยอดต้ นงวด
0.00  ปี 2557 บริ ษัทกู้ยืมเงินจากนายชาติชายฯ จานวน 5.00 ล้ านบาท อายุ 1
พานิชชีวะ
ในปี 2557 บริ ษัทกู้ยืม เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด 5.00 เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด 0.00
ปี เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
เงินจากนายชาติชายฯ ลดลงระหว่างงวด (5.00) ลดลงระหว่างงวด (0.00)
8.50 ต่อปี ซึง่ บริ ษัทจานารถบัสโดยสารของบริษัทจานวน 2 คัน ได้ แก่
เพือ่ ใช้ เป็ นเงินทุน
ยอดปลายงวด
0.00 ยอดปลายงวด
0.00
ทะเบียนเลขที่ 30-0646 จังหวัดชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 30-0647
หมุนเวียนในกิจการ
จังหวัดชลบุรี เป็ นหลักประกันหนี ้ดังกล่าว โดยนายชาติชายฯ นาเงินทุน
ดอกเบีย้ จ่ าย : บริ ษัท ยอดปลายงวด
0.42 ยอดปลายงวด
0.00
จากสภาพคล่องส่วนเกินมาให้ ก้ ยู ืม ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยมื ระยะสัน้
มีดอกเบี ้ยจ่ายจากการ
ดังกล่าวมีอตั ราที่ตา่ กว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่บริษัทได้ รับจาก
กู้ ยื ม เงิ น ระยะสัน้ จาก
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินแห่งหนึง่
นายชายชาติฯ

ในระหว่างปี 2557 ทางบริษัทฯได้ จ่ายชาระเงินกู้ยืมทังจ
้ านวนแล้ ว

รายงานประจาปี 2558 บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

2) นางสาวนันทิยา
พานิชชีวะ

เงินกู้ยืมระยะสัน้ : ใน
ปี 2557 บ ริ ษั ท กู้ ยื ม
เงิ น จากนางสาวนัน ทิ
ยาฯเพื่ อ ใช้ เป็ น เงิ น ทุน
หมุนเวียนในกิจการ
ดอกเบีย้ จ่ าย : บริ ษั ท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559 ได้ พิจารณารับทราบรายการที่เกิ ดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวมีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี ้ยที่สมเหตุสมผลซึ่งได้ อ้างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมเจ้ าหนี ้สถาบัน
การเงิน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
ยอดต้ นงวด
0.00 ยอดต้ นงวด
5.00  ในปี 2557 บริ ษัทกู้ยืมเงินจากนางสาวนันทิยาฯ จานวน 5.00 ล้ านบาท อายุ
เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด 5.00 เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด 0.00
1 ปี เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
ลดลงระหว่างงวด (0.00) ลดลงระหว่างงวด (5.00)
8.50 ต่ อ ปี ซึ่ ง บริ ษั ท จ าน ารถบัส โดยสารของบริ ษั ท จ านวน 2 คัน ได้ แก่
ยอดปลายงวด
5.00 ยอดปลายงวด
0.00
ทะเบียนเลขที่ 30-2641 จังหวัดชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 30-2646 จังหวัด
ชลบุรี เป็ น หลัก ประกัน หนี ด้ ังกล่าว โดยนางสาวนัน ทิ ยาฯ น าเงิ น ทุน จาก
สภาพคล่องส่วนเกินมาให้ ก้ ยู ืม ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าว
ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้
0.14 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้
0.29 มี อัต ราที่ ต่ า กว่าอัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รับ จากเจ้ าหนี ้
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บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ปี 2558

มีดอกเบี ้ยจ่ายจากการ
กู้ ยื ม เงิ น ระยะสัน้ จาก
นางสาวนันทิยาฯ

3) นายวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์

ยอดค่ าที่ปรึกษาทัง้
ปี
เช็คจ่ ายล่ วงหน้ า

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
สถาบันการเงินแห่งหนึง่
 ปี 2558 ในเดือนกันยายน ทางบริ ษั ทได้ จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมทังจ
้ านวนแล้ ว
พร้ อมทังได้
้ รับคืนสมุดทะเบียนรถบัสทัง้ 2 คันเรี ยบร้ อยแล้ ว

ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

0.00 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

ยอดคงค้ าง

0.00 ยอดคงค้ าง

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ ้นระหว่าง
บริ ษั ทกับ บุคคลที่ อาจมี ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ดังกล่าว ซึ่งรายการ
ดังกล่าวมี การกาหนดอัต ราดอกเบี ย้ ที่ สมเหตุสมผลซึ่งได้ อ้างอิงจากอัต รา
ดอกเบีย้ เงินกู้ยืมเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
เป็ นสาคัญ
0.25  บริ ษัทแต่งตังนายวิ
้
วฒ
ั น์ฯ เป็ นที่ปรึ กษาในการดาเนินธุรกิจจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ทครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่ อวัน ที่ 25
0.02 มีนาคม 2558 เนื่องจากนายวิวฒ
ั น์ฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องมายาวนาน
 ทัง้ นี ้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 6/2558 เมื่ อ วัน ที่ 14 ธั น วาคม
2558 มีมติให้ ปรับเพิ่มค่าตอบแทนตาแหน่งที่ปรึ กษาธุรกิจ จากเดิมเดือนละ
20,000 บาท เป็ นเดือนละ 50,000 บาท เพื่อให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับ
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นจากการขยายตัวของธุรกิ จ ภายหลัง
จากการที่ บ ริ ษั ท ได้ ร ะดมทุ น ด้ วยการเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่
ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยค่าตอบแทนใหม่ดงั กล่าว มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559
เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

4) บมจ. ไทยศรี
ประกันภัย

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ปี 2558

ค่ าเบีย้ ประกันภัย
ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้
7.43 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้
จ่ าย :บริ ษัททา
สัญญาประกันภัยรถ
กับ บมจ.ไทยศรี
ประกันภัย
ค่ าเบีย้ ประกันภัยจ่ าย ยอดปลายงวด
3.77 ยอดปลายงวด
ล่ วงหน้ า

รายงานประจาปี 2558 บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

ค่ าเบีย้ ประกันภัยค้ าง ยอดปลายงวด
จ่ าย

3.49

ยอดปลายงวด

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว โดยเห็นว่าค่าตอบแทนที่จา่ ยให้ แก่
นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ ในฐานะทีป่ รึกษามีความเหมาะสม และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัท
5.85  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีรถโดยสารเพื่อให้ บริ การจานวน 139 คัน
และยานพาหนะที่ ใ ช้ สนั บ สนุ น เพื่ อ ใช้ ในการซ่ อ มบ ารุ ง และใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น การเดิ น รถจ านวน 6 คั น โดยบริ ษั ท ท ากรมธรรม์
ประกันภัยรถสาหรับบริ ษัท ทุกคันซึ่งให้ ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ คุ้มครองความเสียหายต่อ
3.01 ทรัพ ย์ สินของบุค คลภายนอก และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคัน เอา
ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดขึ ้นในอนาคต โดยบริ ษัททา
้ ารวม 2 ราย เพื่อคุ้มครองการเดินรถ
2.50 ประกันภัยรถกับบริ ษัทประกัน ภัยชันน
และคุ้มครองผู้โดยสาร พนักงานขับ รวมถึงตัวรถ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัททาประกันภัยรถกับบมจ. ไทยศรี ประกันภัย
รวม 78 กรมธรรม์ โดยบริ ษั ท ได้ เปรี ยบเที ยบค่าเบี ย้ ประกัน และเงื่ อนไขที่
เกี่ ย วข้ อ งก่อ นตัด สิน ใจท าประกัน ซึ่งมี บ างกรณี ที่ ลูกค้ าบางรายจะขอให้
บริ ษัททากรมธรรม์ที่เพิ่มความคุ้มครอง ทังด้
้ านจานวนเงิน รวมถึงเงื่อนไขการ
คุ้มครอง ซึ่ง บมจ. ไทยศรี ประกันภัย ได้ เสนอเงื่อนไขตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ า และมีความสมเหตุสมผล
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ ้นระหว่าง
บริ ษั ทกับ บุคคลที่ อาจมี ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ดังกล่าว ซึ่งรายการ
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บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

5) บจก. กรมดิษฐ์
พาร์ ค

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ปี 2558

เช่ าพืน้ ที่ : บริ ษัท เช่า ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้
พื ้นที่ชนั ้ 1 ของ อาคาร
กรมดิ ษ ฐ์ พาร์ ค เพื่ อ
เป็ น ที่ ตั ง้ ส านั ก งาน
และค่าบริ การคือ ค่า ที่
ท า ง บ ริ ษั ท ว่ า จ้ า ง
บริ ก ารสาธารณู ปโภค
ส่ ว นกลางในอาคาร
กรมดิษฐ์ พาร์ คและค่า
เช่ า ที่ ดิ น คื อ บริ ษั ท เช่ า
ที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ จอดรถ
และโรงซ่อมบารุง

1.08 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ ยอดค้ างจ่าย
ค้ างจ่ าย : บริ ษัทมี
รายการค่าเช่าและ
ค่าบริ การค้ างจ่าย

0.12 ยอดค้ างจ่าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และเห็นว่า บริ ษัทมีการ
เปรี ยบเทียบค่าเบี ้ยประกัน เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องรวมถึงความคุ้มครอง กับบริ ษัท
ประกันภัยรายอื่นอย่างเหมาะสมแล้ ว โดยบมจ.ไทยศรี ประกันภัย มีเงื่อนไขค่า
เบี ้ยประกันและความคุ้มครองที่ดีกว่าบริ ษัทประกันภัยรายอื่น
1.08  บริ ษัทเช่าพื ้นที่อาคารชัน้ 1 อาคารกรมดิษฐ์ พาร์ ค ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี กับบจก.กรมดิษฐ์ พาร์ ค เพื่อใช้ เป็ นอาคารสานักงาน บน
พื ้นที่รวม 238 ตารางเมตรในอัตราค่าเช่าต่อเดือนเท่ากับ 16,560 บาท รวม
ระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2560 รวมถึง
ทาสัญญาจ้ างบริ การด้ านสาธารณูปโภค ภายนอกพืน้ ที่เช่า กับบจก. กรม
ดิษฐ์ พาร์ ค สาหรับการดูแลความเรี ยบร้ อยด้ านจราจร ความสะอาด ที่จอดรถ
และสาธารณูป โภคภายในโครงการ ในอัตราค่าเช่าเดื อนละ 12,000 บาท
ระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2560 และทา
สัญ ญาเช่ าที่ ดิน บริ เวณด้ านหลังอาคารสานักงาน อาคารกรมดิษ ฐ์ เนือ้ ที่
ประมาณ 600 ตารางวา เพื่ อ ใช้ เป็ นสถานที่ จ อดรถและโรงซ่ อ มบ ารุ ง
ระยะเวลาเช่า 2 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2560 โดยมี
อั ต ราค่ า เช่ า เดื อ นละ 30,000 บาท ทั ง้ นี บ้ ริ ษั ท เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ค่ า
สาธารณูปโภคภายในพื ้นที่เช่าด้ วยตนเอง ตามอัตราการใช้ ที่เกิดขึ ้นจริ ง โดย
0.13 เป็ นการจ่ายชาระผ่านบจก. กรมดิษฐ์ พาร์ ค ในอัตราตามกาหนดไว้ ในสัญญา
 บริ ษัทได้ เปรี ยบเทียบค่าเช่าสานักงาน ค่าบริ การสถานที่ และค่าเช่าที่ดิน กับ
พื ้นที่ข้างเคียง พบว่าอัตราค่าเช่าสานักงานของบริ ษัทต่ากว่าผู้เช่ารายอื่นใน
พื ้นที่ใกล้ เคียง เนื่องจากบริ ษัทเช่ามาเป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับขนาด
พื ้นที่มากกว่าผู้เช่ารายอื่น จึงทาให้ ได้ รับอัตราค่าเช่าที่ต่ากว่าผู้เช่ารายอื่น
 ปี 2558 ทางบริ ษัทยังดาเนินการเช่าตามสัญญาเช่าพื ้นที่และบริ การ อาคาร
ชัน้ ที่ 1 อาคารกรมดิ ษ ฐ์ พ าร์ ค รวม 238 ตารางเมตรและสัญ ญาเช่ าที่ ดิ น
บริ เวณด้ านหลังสาหรับใช้ เป็ นสถานที่จอดรถและโรงซ่อมเนื ้อที่ประมาณ 600
ตารางวา ซึง่ ในค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังหมดในงวด
้
1.08 ล้ านบาท

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

ปี 2558


6) บจก. เอ็นพีอาร์
ทรานส์ ทัวร์
รายงานประจาปี 2558 บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

รายได้ ค่าบริการ :
บริ ษัทจ้ างบริ การรถ
ร่วมจากบจก.เอ็นพี
อาร์ ทรานส์ ทัวร์
รายได้ ค่าบริการค้ าง
จ่ าย

ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

3.73 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

ยอดค้ างจ่าย

0.94 ยอดค้ างจ่าย

บริ ษัทมี รายการค่าเช่าและค่าบริ การค้ างจ่ายจานวน 0.13 ล้ านบาท ตาม
อัตราการใช้ จริ งในเดือนธันวาคม ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ ้นระหว่าง
บริ ษั ทกับ บุคคลที่ อาจมี ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ดังกล่าว ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และเห็นว่าอัตราค่าเช่า
และค่าบริ การที่ บริ ษัท จ่ายให้ แก่บ ริ ษั ท กรมดิษ ฐ์ พาร์ ค จากัด เป็ น อัตราที่
สมเหตุสมผลแล้ ว
3.59  บริ ษัทว่าจ้ างรถบัสร่ วมบริ การ 2 คันจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ เพื่อ
ให้ บริ การรับ -ส่งพนักงานของลูกค้ าที่จัดทาสัญญามาตังแต่
้ ช่วงแรกบริ ษัท
ก่อตัง้ เนื่องจากในขณะนัน้ บริ ษัทต้ องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ไม่ต้องลงทุนรถบัสของตนทังหมดในการบริ
้
การ ซึ่งรถของ
0.91 บจก. เอ็ น พี อ าร์ ทรานส์ ทัว ร์ เป็ น รถที่ วิ่งกับ บริ ษั ท มาตัง้ แต่ บ ริ ษั ท ก่ อ ตัง้
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้ การว่าจ้ างรถบัสร่ วมจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์
ทัวร์ มีเงื่อนไขและราคาค่าบริ การที่ถกู กว่ารถร่วมบริ การรายอื่น
 ปี 2558 บริ ษัทมีพน
ั ธมิตรรถร่วมบริ การ 84 รายที่มีรถร่วมให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้น
100 คัน แบ่งเป็ นรถตู้โดยสารร่ วมบริ การจานวน 88 คัน และรถบัสโดยสาร
ร่วมบริ การจานวน 12 คัน
 มี ย อดค้ า งช าระตามเครดิ ต เทอมจากเดื อ นที่ ใ ห้ บ ริ ก าร จ านวน 60 วัน ใน
ระหว่า งงวดมี ย อดค้ า งช าระจ านวน 0.91 ล้ า นบาทและในระหว่างงวดมี
รายได้ คา่ บริ การรถร่วมที่ต้องจ่ายให้ ทงหมด
ั้
3.59 ล้ านบาท
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บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

7) นายอาพล
เตชากูล

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ปี 2558

รายได้ ค่าบริการ :
บริ ษัทจ้ างบริ การรถ
ร่วมจากนายอาพลฯ

ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

0.60 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

ค่ าจ้ างบริการค้ าง
จ่ าย

ยอดค้ างจ่าย

0.15 ยอดค้ างจ่าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 25
กุม ภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่
เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว
ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ของบริ ษั ทเป็ นสาคัญ และเห็นว่า
อัตราค่าจ้ างบริ การที่บริ ษั ทจ่ายให้ แก่บริ ษัท เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด
เป็ นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ ว เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าจ้ างที่บริ ษัทจ่าย
ให้ แก่รถบัสร่วมบริ การรายอื่น
0.36  บริ ษั ท ว่า จ้ า งรถตู้ร่ว มบริ ก าร 1 คัน จากนายอ าพลฯ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารรั บ -ส่ง
พนักงานของลูกค้ าบางรายที่ต้องการใช้ รถตู้โดยสารในการรับ -ส่งพนักงาน
ซึง่ บริ ษัทว่าจ้ างรถตู้ร่วมบริ การในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากการดาเนินธุรกิจ
ด้ วยรถตู้ของบริ ษัทเอง จะมีอตั ราการทากาไรที่ต่าไม่ค้ มุ ค่าในการลงทุน ทังนี
้ ้
รถตู้ร่วมบริ การของนายอาพลฯ เป็ นรถตู้ร่วมบริ การที่วิ่งกับบริ ษัท มาตังแต่
้
บริ ษัทก่อตังจนถึ
้ งปั จจุบนั
 ปี 2558 บริ ษัทมีพน
ั ธมิตรรถร่วมบริ การ 84 รายที่มีรถร่วมให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้น
100 คัน แบ่งเป็ นรถตู้โดยสารร่ วมบริ การจานวน 88 คัน และรถบัสโดยสาร
0.00 ร่ ว มบริ ก ารจ านวน 12 คัน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ไม่มี น โยบายรั บ รถบัสโดยสารร่ ว ม
บริ การเพิ่มในอนาคต
 ในระหว่างปี มีรายได้ คา
่ บริ การรถร่วมที่ต้องจ่ายให้ ทงหมด
ั้
0.36 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ ้นระหว่าง
บริ ษั ทกับ บุคคลที่ อาจมี ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ดังกล่าว ซึ่งรายการ

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ปี 2558

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และเห็นว่าอัตราค่าจ้ าง
บริ การที่บริ ษัทจ่ายให้ แก่ นายอาพล เตชากูล เป็ นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ ว
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าจ้ างที่บริ ษัทจ่ายให้ แก่รถตู้ร่วมบริ การรายอื่น
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ เสีย หรื ออาจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ซึง่ จะต้ องรายงานต่อกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ เพื่อ พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่ อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ได้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีความเห็นว่า
รายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และถือเป็ นการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับบุคคลหรื่ อ
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องอื่น รวมทังไม่
้ มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท
มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคตซึ่งเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง และมีเงื่อนไขการค้ าปกติหรื อราคาตลาด ภายใต้ เงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทสามารถดาเนินการได้
ตามปกติ ภ ายใต้ ห ลัก การที่ ท างคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาอนุมัติ และจัด ท ารายงานสรุ ป เพื่ อ รายงานให้ กับ ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิ ดขึน้ บริ ษั ทจะพิ จารณาให้ ผ้ ูประเมิน ราคาอิสระ ผู้เชี่ ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อ ผู้
ตรวจสอบบัญ ชี เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้ าทารายการ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจะเปิ ด เผยรายการระหว่างกัน ไว้ ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินที่ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อมี
ส่วนได้ เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกันนัน้ ๆ
การอนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่ าง
บริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้ อง
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษัท บริ ษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้ างอิง
เปรี ยบเทียบได้ กับเงื่อนไขหรื อราคาที่เกิดขึ ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริ ษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะให้

55 รายงานประจาปี 2558 บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ ้น บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่า งกัน ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บต่าง ๆ ที่ ได้ ก าหนดขึน้ และ
กรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทและ
จะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึง่ บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัท
จะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุน ถ้ ามีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริ ษัทจะจัดให้ มีการนาเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อดูแลให้ รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมี
นโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
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สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน
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1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 56
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้ านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)

%

ล้ านบาท

%

สิน้ สุด 31 ธ.ค 58
ล้ านบาท

%

2.20

0.83%

10.83

3.15%

97.48

20.00%

22.81

8.65%

23.11

6.72%

24.85

5.10%

-

-

0.49

0.14%

0.60

0.12%

ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน

1.65

0.63%

1.65

0.48%

2.61

0.54%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5.10

1.93%

6.93

2.01%

8.41

1.73%

31.76

12.04%

43.01

12.50%

133.95

27.49%

0.27

0.10%

0.43

0.12%

1.48

0.30%

226.42

85.87%

295.50

85.87%

345.13

70.82%

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

3.88

1.47%

5.05

1.47%

6.24

1.28%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.36

0.52%

0.13

0.04%

0.52

0.11%

231.93

87.96%

301.11

87.50%

353.37

72.51%

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ - บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยมื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่ ึงกาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี

263.69 100.00%

344.12 100.00%

487.32 100.00%

3.00

1.14%

19.42

5.64%

-

-

-

-

5.00

1.45%

-

-

31.55

11.96%

30.48

8.86%

30.93

6.35%

33.54

12.72%

53.12

15.44%

49.82

10.22%

3.04

1.15%

3.34

0.97%

-

-

1.13

0.43%

1.23

0.36%

0.97

0.20%

72.26

27.40%

112.59

32.72%

81.72

16.77%

110.30

41.83%

145.36

42.24%

158.58

32.54%

5.04

1.91%

1.70

0.49%

-

-
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งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 56
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้ านบาท

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)

%

ล้ านบาท

สิน้ สุด 31 ธ.ค 58

%

ล้ านบาท

%

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

7.30

2.77%

10.62

3.09%

11.29

2.32%

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

0.72

0.27%

1.24

0.36%

1.59

0.33%

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1.74

0.66%

1.53

0.45%

1.07

0.21%

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

125.10

47.44%

160.45

46.63%

172.53

35.40%

รวมหนีส้ ิน

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%

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว

40.00

15.17%

40.00

11.62%

110.00

22.57%

-

-

-

-

107.19

22.00%

2.40

0.91%

2.80

0.81%

3.84

0.79%

23.93

9.08%

28.28

8.22%

12.04

2.47%

66.33

25.16%

71.08

20.65%

233.07

47.83%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสมจัดสรรแล้ ว - สารองตามกฏหมาย
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

263.69 100.00%
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344.12 100.00%

487.32 100.00%

2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สรุ ปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 56
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้ านบาท

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)

%

ล้ านบาท

%

สิน้ สุด 31 ธ.ค 58
ล้ านบาท

%

รายได้ จากการให้ บริ การ

206.14 100.00%

234.31 100.00%

264.27 100.00%

ต้ นทุนบริ การ

169.20

82.08%

189.92

81.06%

205.18

77.64%

36.94

17.92%

44.39

18.94%

59.09

22.36%

0.75

0.36%

0.70

0.30%

1.70

0.64%

37.69

18.28%

45.09

19.24%

60.79

23.00%

18.77

9.11%

17.90

7.64%

28.34

10.72%

18.92

9.17%

27.19

11.60%

32.45

12.28%

10.67

5.18%

15.21

6.49%

18.78

7.11%

8.25

3.99%

11.98

5.11%

13.67

5.17%

2.46

1.19%

3.94

1.68%

1.87

0.71%

5.79

2.80%

8.04

3.43%

11.80

4.46%

-

-

(0.36)

(0.15%)

-

-

ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

-

0.07

0.03%

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

(0.29)

(0.12%)

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

5.79

2.80%

7.75

3.31%

11.80

4.46%

กาไรต่ อหุ้นพืน้ ฐาน (บาท)

0.04

กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไรสุทธิปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย

0.05

0.04
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3. งบกระแสเงินสด
งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สรุ ปงบกระแสเงินสด

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้ านบาท

ล้ านบาท

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

8.25

11.98

13.67

19.07

25.52

34.26

-

-

(1.20)

0.03

0.08

(0.35)

(0.54)

(0.62)

(0.62)

2.26

-

-

(0.14)

0.19

0.35

-

0.10

0.56

รายได้ ดอกเบี ้ย

(0.02)

(0.01)

(0.14)

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย

10.67

15.20

18.78

39.86

52.44

65.31

(2.98)

(0.30)

(1.74)

-

(0.49)

(0.11)

(2.23)

0.32

(1.46)

0.03

0.62

(0.46)

รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษี เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
เงินชดเชยค่าเสียหายจากสัญญาประกันภัย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่าย
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับ
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะ
สาหรับขนส่ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย

กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์ และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่ มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
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งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สรุ ปงบกระแสเงินสด

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้ านบาท

ล้ านบาท

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

3.15

4.06

(0.44)

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

0.34

0.10

(0.26)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

0.10

0.40

0.16

38.27

57.15

61.00

-

-

1.20

1.55

0.55

1.09

-

(0.03)

-

0.02

0.01

0.14

(10.67)

(16.38)

(18.78)

(2.04)

(2.31)

(2.63)

27.13

38.99

42.02

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น

(0.01)

(0.16)

(1.05)

จ่ายชาระเจ้ าหนี ้ค่าสินทรัพย์

(6.84)

(3.90)

-

(16.62)

(3.97)

(17.51)

0.95

0.70

1.35

(22.52)

(7.33)

(17.21)

(2.00)

17.00

(19.42)

5.00

(5.00)

เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสียหาย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับดอกเบี ้ย
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ซื ้อยานพาหนะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับ
ขนส่ง
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิม่ ขึ ้น
(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ อง

-

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-

-

182.00

เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน

-

-

(6.01)

24.15

-

-

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะ
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งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สรุ ปงบกระแสเงินสด

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 56 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้ านบาท

ล้ านบาท

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท

สาหรับขนส่ง
จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

(33.60)

(37.77)

(57.69)

9.50

-

-

จ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาว

(1.41)

(3.04)

(5.04)

จ่ายเงินปั นผล

(0.79)

(4.22)

(27.00)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(4.15)

(23.03)

61.84

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ

0.46

8.63

86.65

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

1.74

2.20

10.83

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิน้ ปี

2.20

10.83

97.48

50.09

92.41

67.61

3.90

-

0.89

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

รายการทีไ่ ม่ใช่เงิ นสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่งเพิม่ ขึ ้นจากการทาสัญญา
เช่าการเงิน
รายการซื ้อสินทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ จ่ายชาระ
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4. อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ตรวจสอบแล้ ว

อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.44

0.38

1.64

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.35

0.30

1.50

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.40

0.42

0.43

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

เท่า

10.05

10.40

11.12

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่

วัน

35.82

34.63

32.36

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

-

774.15

374.66

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่

วัน

-

0.47

0.96

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า

เท่า

8.32

8.65

8.92

ระยะเวลาชาระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ า

วัน

43.29

41.64

40.34

Cash Cycle

วัน

(7.50)

(6.54)

(7.02)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตรากาไรขันต้
้ น

%

17.92%

18.94%

22.36%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

9.18%

11.60%

12.28%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

%

143.39%

143.41%

129.49%

อัตรากาไรสุทธิ /1

%

2.80%

3.42%

4.44%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

8.72%

11.70%

7.76%

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

2.40%

2.64%

2.84%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

12.02%

12.64%

14.13%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.86

0.77

0.64

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

2.98

3.84

1.09

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย

เท่า

3.77

3.82

3.34

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)

เท่า

0.72

1.69

0.37

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

%

51.83%

348.45%

82.05%

หมายเหตุ : /1 อัตรากาไรสุทธิ คานวณจากกาไรสุทธิของกิจการ หารด้ วยรายได้ รวม
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คำอธิ บำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
บริ ษัทให้ บริ การรถรับ-ส่งพนักงานไม่ประจาทาง ผ่านรูปแบบรถที่ให้ บริ การ 2 รูปแบบ คือ รถโดยสารของบริ ษัท และ
รถโดยสารร่ วมบริ การ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีรถโดยสารให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้น 239 คัน แบ่งเป็ นรถโดยสารของบริ ษัท
เท่ากับ 139 คัน และรถโดยสารร่วมบริ การเท่ากับ 100 คัน หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อจานวนรถโดยสารที่ให้ บริ การรวมเท่ากับร้ อย
ละ 58.16 และร้ อยละ 41.84 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะให้ บ ริ การกับ ลูกค้ าแต่ละรายผ่านการท าสัญ ญาให้ บ ริ การรั บ -ส่ง
พนักงาน ซึ่งระบุเส้ นทางการเดินรถ และระบุอัตราการให้ บริ การในแต่ละเส้ นทางอย่างชัดเจน โดยบริ ษัทมีหน้ าที่จัดหารถ
โดยสารให้ เพียงพอตามจานวนผู้โดยสารที่ลกู ค้ ากาหนดในแต่ละเส้ นทางและให้ บริ การอย่างเหมาะสมตามที่ตกลงกับลูกค้ าไว้
สาหรั บ ภาพรวมการด าเนิ นงานของบริ ษั ทในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษั ท มีรายได้ จากการให้ บ ริ ก ารรถ
โดยสารไม่ประจาทางเท่ากับ 206.14 ล้ านบาท เท่ากับ 234.31 ล้ านบาท และเท่ากับ 264.27 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีอตั รา
การเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สาหรับช่วง 3 ปี ดงั กล่าวประมาณร้ อยละ 13.23 แบ่งเป็ นรายได้ จาก
การให้ บริ การรถโดยสารของบริ ษัทเท่ากับ 135.07 ล้ านบาท เท่ากับ 161.95 ล้ านบาท และเท่ากับ 196.26 ล้ านบาท ตามลาดับ
และมีรายได้ จากการให้ บริ การรถโดยสารร่ วมบริ การเท่ากับ 71.07 ล้ านบาท เท่ากับ 72.36 ล้ านบาท และเท่ากับ 68.01 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยบริ ษัทมีแนวโน้ มสัดส่วนรายได้ จากการให้ บริ การด้ วยรถโดยสารของบริ ษัทต่อรายได้ จากการให้ บริ การรวม
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ มีนโยบายการกาหนดสัดส่วนการให้ บริ การระหว่างรถโดยสารของบริ ษัทและ
รถโดยสารร่วมบริ การที่ประมาณร้ อยละ 75 และ ร้ อยละ 25 ของรายได้ จากการบริ การ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สัดส่วน
รายได้ จากการบริ การของรถโดยสารของบริ ษัทอยู่ร้อยละ 74.26 และรายได้ จากการบริ การของรถโดยสารร่ วมบริ ษัทร้ อยละ
25.74 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าเป็ นไปตามทิศทางที่ทางบริ ษัทกาหนด อีกทังบริ
้ ษัทจะลงทุนซื ้อยานพาหนะสาหรับขนส่งเมื่อมีความ
แน่นอนว่าจะได้ รับงานจากลูกค้ าเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ลูกค้ ากว่าร้ อยละ 60 ของทางบริ ษัทเกิดจากการติดต่อเข้ ามาโดยตรงเพื่อขอรับ
การบริ การเดินรถโดยสารรับ-ส่งพนักงาน

1. การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
1.1 รายได้
บริ ษั ท มี รายได้ รวมระหว่า งปี 2556 ถึ งปี 2558 เท่ ากับ 206.89 ล้ านบาท เท่ ากับ 235.01 ล้ า นบาท และเท่า กับ
265.97 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการบริ การเท่ากับ 206.14 ล้ านบาท เท่ากับ 234.31 ล้ านบาท และเท่ากับ
264.27 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.64 ร้ อยละ 99.70 และร้ อยละ 99.36 ของรายได้ รวม ตามลาดับ และรายได้ อื่น อาทิ
รายการดอกเบี ้ยรับ กาไรจากการขายยานพาหนะ รายได้ จากเงินประกันพนักงานขับรถกรณี ที่ลาออกไม่เป็ นตามข้ อบังคับ
รายการกาไรจากการขายทรัพย์สนิ รอตัดบัญชี ซึง่ เกิดจากการทารายการขายยานพาหนะแล้ วเช่ากลับ (Sale and Leaseback)
เป็ นต้ น โดยรายได้ อื่นในงวดดังกล่าวเท่ากับ 0.75 ล้ านบาท เท่ากับ 0.70 ล้ านบาท และเท่ากับ 1.70 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 0.36 ร้ อยละ 0.30 และร้ อยละ 0.64 ของรายได้ รวม ตามลาดับ
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ตารางแสดงรายได้ จากการให้ บริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2556 ถึงปี 2558
2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

ร้ อยละ

2558
(ตรวจสอบแล้ ว)

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการบริการ
1. รถโดยสารของบริษัท

135.07

65.53

161.95

69.12

196.26

74.27

129.72

62.93

156.33

66.72

189.74

71.80

1.2 รถมิ นิบสั

0.22

0.11

1.40

0.60

1.76

0.67

1.3 รถตู้

5.13

2.49

4.23

1.80

4.75

1.80

71.07

34.47

72.36

30.88

68.01

25.73

206.14

100.00

234.31

100.00

264.27

100.00

1.1 รถบัส

2. รถโดยสารร่วมบริการ
รวมรายได้ จากการบริการ
รายได้ อ่ ืน

0.75

0.70

1.70

รายได้ จากการบริการ
บริ ษัทมีรายได้ จากการบริ การระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 206.14 ล้ านบาท เท่ากับ 234.31 ล้ านบาท และ
เท่ากับ 264.27 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น
1) รายได้ จากการบริ การที่เกิดจากรถโดยสารของบริ ษัทเท่ากับ 135.07 ล้ านบาท เท่ากับ 161.95 ล้ านบาท และเท่ากับ
196.26 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.53 ร้ อยละ 69.12 และร้ อยละ 74.27 ของรายได้ จากการบริ การรวม ตามลาดับ
2) รายได้ จากการบริ การที่เกิดจากรถรร่วมบริ การเท่ากับ 71.07 ล้ านบาท เท่ากับ 72.36 ล้ านบาท และเท่ากับ 68.01 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 34.47 ร้ อยละ 30.88 และร้ อยละ 25.73 ของรายได้ จากการบริ การรวม ตามลาดับ
จานวนรถโดยสารของบริ ษัทที่ให้ บริ การสาหรับลูกค้ าแต่ละรายมีจานวนตังแต่
้ 1 คันถึง 16 คัน โดยใช้ รถบัสในการ
ให้ บริ การเป็ นหลัก ในขณะที่จานวนรถโดยสารร่ วมบริ การที่ให้ บริ การสาหรับลูกค้ าแต่ละรายมีจานวนตังแต่
้ 1 คันถึง 14 คัน
โดยใช้ รถตู้ในการให้ บริ การเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ รู ปแบบการให้ บริ การขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการของลูกค้ าเป็ นหลัก โดยบริ ษัทจะลงทุน
เพิ่มจานวนรถโดยสารของบริ ษัทก็ตอ่ เมื่อมีความชัดเจนที่จะได้ รับงานจากลูกค้ า
รายได้ จากการบริ การของบริ ษัทในปี 2558 เพิ่มขึ ้นเท่ากับ 29.96 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 12.79 จากปี
ก่อนหน้ า เนื่องจากบริ ษัทลงทุนซื ้อรถโดยสารเพิ่มอีกจานวน 20 คัน เพื่อรองรับความต้ องการใช้ บริ การที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ า โดย
แบ่งเป็ นรถบัสจานวน 18 คัน และรถตู้วีไอพีจานวน 2 คัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีจานวนรถโดยสารที่เป็ นทรัพย์ สินของบริ ษัทเพื่อให้
บริ การรวมทัง้ สิ ้น 139 คัน แบ่งเป็ นรถบัสจานวน 127 คัน รถมิ นิบัสจ านวน 2 คัน รถตู้วีไอพี 2 คัน และรถตู้จานวน 8 คัน
ในขณะที่รถร่วมบริ การมีจานวนเท่ากับ 100 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่วมบริ การ 12 คัน และรถตู้ร่วมบริ การ 88 คัน โดยตังแต่
้ วนั ที่ 1
สิงหาคม 2558 บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการใช้ ผ้ ูร่วมบริ การที่จะเข้ าร่ วมให้ บริ การจะต้ องเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ได้ รับ
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตเป็ นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางเท่านัน้
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1.2 ต้ นทุนบริการและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนบริการ
ต้ นทุนบริ การหลักของบริ ษัทประกอบด้ วยค่าน ้ามันเชือ้ เพลิง เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานขับรถ ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าเบี ้ยประกันภัย และต้ นทุนค่ารถร่วมบริ การ โดยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนบริ การ
เท่ากับ 169.20 ล้ านบาท เท่ากับ 189.92 ล้ านบาท และเท่ากับ 205.18 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 82.08 ร้ อยละ 81.06
และร้ อยละ 77.64 เมื่อเทียบกับรายได้ จากการบริ การรวม ตามลาดับ ทังนี
้ ้ การลดลงของอัตราส่วนต้ นทุนบริ การต่อ รายได้ จาก
การบริ การ เป็ นผลจากการบริ หารจัดการต้ นทุนบริ การที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น การปรับตัวลดลงของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงจาก
อุปสงค์สว่ นเกินของปริ มาณน ้ามันในตลาดโลก และการบริ หารจัดการน ้ามันเชื ้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสัดส่วนต้ นทุน
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงต่อรายได้ จากรถโดยสารของบริ ษัทในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 37.21 ร้ อยละ 32.48 และ
ร้ อยละ 25.61 ตามลาดับ นอกจากนี ้ การด าเนิ นธุรกิ จ ในอุต สาหกรรมการให้ บ ริ ก ารเดิ น รถโดยสารรับ -ส่งบุค ลากรอย่า ง
ยาวนานก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ บริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุนที่เกิดจากรายการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ให้ อยู่ในระดับคงที่
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา แม้ วา่ บริ ษัทจะมีการลงทุนเพิ่มปริ มาณรถบัสโดยสารอย่างต่อเนื่องจาก 95 คันในปี 2556 เป็ น
139 คันในปี 2558 ก็ตาม ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนบริ การของบริ ษัทส่วนใหญ่เกิดจากรายการค่าเสื่อมราคา เงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงานขับรถ และค่าเบี ้ยประกันภัย ซึ่งเพิ่มขึ ้นตามจานวนรถโดยสารของบริ ษัท เพื่อรองรับความต้ องการใช้ รถ
โดยสารที่เพิ่มขึ ้นของลูกค้ าในแต่ละปี
กาไรขัน้ ต้ น
ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นรวมเท่ากับ 36.94 ล้ านบาท เท่ากับ 44.39 ล้ านบาท และเท่ากับ 59.09
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้ นเท่ากับร้ อยละ 17.92 ร้ อยละ 18.94 และร้ อยละ 22.36 ตามลาดับ การเพิ่มขึ ้นกาไร
ขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ นเกิดจากการบริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น การปรับตัวลดลงของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง
จากอุปทานส่วนเกินของปริ มาณน ้ามันในตลาดโลก การบริ หารจัดการการใช้ น ้ามันที่ดีขึ ้น และการควบคุมค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
รถยนต์ให้ อยูใ่ นระดับที่คงที่
ทังนี
้ ้ ในช่วงเวลาเดียวกัน บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การรถโดยสารของบริ ษัทเท่ากับ 30.51 ล้ านบาท เท่ากับ
34.72 ล้ านบาท และเท่ากับ 49.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การรถโดยสารของบริ ษัทเท่ากับร้ อยละ
22.59 ร้ อยละ 21.44 และร้ อยละ 25.46 ตามลาดับ สาหรับการลดลงกาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ นในปี 2557 เกิดจากการ
ขยายการลงทุนในจานวนรถโดยสารของบริ ษัทที่เพิ่มขึ ้นจาก 95 คันในปี 2556 เป็ นจานวน 120 คันในปี 2557 ส่งผลให้ บริ ษัทมี
ต้ นทุนค่าเสื่อมราคายานพาหนะสาหรับขนส่งเพิ่มขึ ้นจาก 18.51 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 24.77 ล้ านบาทในปี 2557 หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนค่าเสื่อมราคายานพาหนะสาหรับขนส่งต่อต้ นทุนบริ การในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 10.94 และร้ อยละ
13.04 ตามลาดับ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานขับรถที่เพิ่มขึ ้นตามจานวนรถโดยสารของบริ ษัท อย่างไร
ก็ตามในปี 2558 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากการให้ บริ การเดินรถโดยสารรับ -ส่งบุคลากรที่เพิ่มขึ ้น และ
การบริ หารจัดการต้ นทุนในด้ านต่างๆ ที่ดีขึ ้น อาทิ เช่น ค่าซ่อมบารุงรถยนต์ การบริ หารการจัดการน ้ามันที่ดี รวมไปถึงการลดลง
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ของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง ซึ่งได้ รับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงจากอุปทานส่วนเกินของปริ มาณ
น ้ามันในตลาดโลก
สาหรับกาไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การรถร่ วมบริ การในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 6.43 ล้ านบาท เท่ากับ 9.67 ล้ าน
บาท และเท่ากับ 9.13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นจากการให้ บริ การรถโดยสารร่ วมบริ การเท่ากับร้ อยละ 9.05 ร้ อย
ละ 13.36 และร้ อยละ 13.43 ตามลาดับ โดยในปี 2557 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ นของรถร่วมบริ การเพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2556 จากการทยอยปรับเพิ่มค่าบริ การกับทางลูกค้ าในบางสายที่ใช้ รถร่ วมบริ การ เพื่อให้ คา่ บริ การดังกล่าวเป็ นไปตามราคา
ตลาด โดยที่ผ่านมาการให้ บริ การรับ-ส่งพนักงานกับลูกค้ าโดยใช้ รถร่วมบริ การ ถือเป็ นการป้องกันความเสีย่ งจากการลงทุนใน
ยานพาหนะสาหรับขนส่งของบริ ษัทวิธีหนึง่ สาหรับกรณีที่บริ ษัทยังไม่มนั่ ใจว่าลูกค้ าจะใช้ บริ การกับบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
รถโดยสารของบริษัท

กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
รถโดยสารร่ วมบริการ

กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ นของบริษัท
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1.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ ายในการขายประกอบด้ วย เงิ นเดือ นและสวัสดิ ก ารพนักงาน ค่าโฆษณาประชาสัม พันธ์ ค่ารั บรอง และ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง โดยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 4.38 ล้ านบาท เท่ากับ 5.54
ล้ านบาท และเท่ากับ 8.74 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.68 ร้ อยละ 2.36 และร้ อยละ 3.29 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ทังนี
้ ้
ค่าใช้ จ่ายในการขายแบ่งตามสัดส่วนดังนี ้ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานร้ อยละ 69.87 ค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์บริ ษัท
ร้ อยละ 16.75 และค่าใช้ จ่ายสาหรับการรับรองนักลงทุนและสือ่ มวลชนและการเดินทางร้ อยละ 13.39
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารหลักของบริ ษัทประกอบด้ วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าขาดทุน (กาไร)จากการ
จาหน่ายทรัพย์สนิ รอตัดบัญชี (จากรายการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ง) ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ (จาก
การจาหน่ายยานพาหนะสาหรั บขนส่ง) ค่าที่ปรึ กษา ค่าสอบบัญ ชี และค่าสาธารณูป โภค ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษัท มี
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 14.39 ล้ านบาท เท่ากับ 12.36 ล้ านบาท และเท่ากับ 19.60 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.97
ร้ อยละ 5.26 และร้ อยละ 7.37 ของรายได้ รวม ตามลาดับ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 2.03 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 14.11 เมื่อ
เทียบกับปี 2556 โดยการลดลงของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเกิดจากการไม่มีผลขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอตัดบัญชีในปี
ดังกล่าว เนื่องจากบริ ษัทไม่มีนโยบายการทารายการขายแล้ วเช่ากลับของยานพาหนะตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป แม้ วา่ บริ ษัทมี
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจากการปรับเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน และค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเพิ่มขึ ้นตามจานวน
พนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ ทังนี
้ ้ในปี 2558 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เท่ากับ 7.24
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 58.58 เนื่องจากบริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ทาให้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่าย
และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ ้นปกติในการดาเนินธุรกิจ อาทิ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนและจดทะเบียนเพิ่มทุน ค่าใช้ จ่ายใน
การว่าจ้ างนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเพื่อประเมินผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามในการรับคืนเงินภาษี อากรปี 2556
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ในช่ วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2558
การจัดโครงสร้ างอัตรากาลังคนให้ มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ เกิดการเพิ่มขึน้ ของ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
1.4 ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยเงินกู้สถาบันการเงิน และดอกเบี ้ยจ่ ายจากการขอรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันทางการเงินโดยการทาสัญญาเช่าทางการเงิน โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนทาง
การเงินเท่ากับ 10.67 ล้ านบาท เท่ากับ 15.21 ล้ านบาท และเท่ากับ 18.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.18 ร้ อยละ 6.49
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และร้ อยละ 7.11 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนต้ นทุนทางการเงินต่อรายได้ รวมเป็ นผลจากการลงทุน
ขยายจานวนรถโดยสารผ่านการทาสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหลัก
ในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ ้น มาจากการเพิ่มขึ ้นของดอกเบี ้ยจ่าย สาหรับตัว๋ แลกเงินระยะสันในวงเงิ
้
น
จานวน 20 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้ - บุคคลที่เกี่ยวข้ องในวงเงินจานวน 5 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
บริ ษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ชาระคืนหนี ้สาหรับตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะสันกั
้ บ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องทัง้ จานวนแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการจ่ายดอกเบีย้ ตามสัญ ญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการซือ้
ยานพาหนะผ่านสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มในปี 2558 จานวน 20 คันเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
1.5 กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทมีกาไรสุทธิ ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 5.79 ล้ านบาท เท่ากับ 8.04 ล้ านบาท และเท่ากับ 11.80
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 2.80 ร้ อยละ 3.43 และร้ อยละ 4.46 ตามลาดับ การเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิและ
อัตรากาไรสุทธิตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา เกิดจากรายได้ การให้ บริ การของบริ ษัทที่เพิ่มขึ น้ ตามความต้ องการใช้ รถโดยสารของลูกค้ า
การใช้ รถบัสโดยสารของบริ ษัทที่มีอตั ราการทากาไรสูงกว่าในการให้ บริ การ รวมถึงการบริ หารการจัดการต้ นทุนได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ แม้ ว่าบริ ษัทจะได้ รับผลจากการปรับโครงสร้ างอัตรากาลังคนของบริ ษัท และการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารจากค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว (One-time expenses) เพื่อนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามในการรับเงินคืนภาษี อาการปี 2556 ก็ตาม
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
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2. การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของบริษัท
2.1 สินทรัพย์
สินทรัพย์ รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 263.69 ล้ านบาท เท่ากับ
344.12 ล้ านบาท และเท่ากับ 487.32 ล้ านบาทตามลาดับ โดยรายการสินทรัพย์ที่สาคัญที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
รวมของบริ ษัท มีดงั นี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของ
ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 2.20 ล้ านบาท เท่ากับ 10.83 ล้ านบาท และ
เท่ากับ 97.48 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 0.83 ร้ อยละ 3.15 และร้ อยละ 20.00 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เท่ากับ 86.65 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 800.24 เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 160.00 ล้ านหุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในราคาหุ้นละ 0.95 บาท ทาให้
ทางบริ ษัทได้ รับเงินจากการระดมทุนจานวน 152.00 ล้ านบาท โดยภายหลังหักค่าใช้ จ่ายในการเข้ าตลาดจานวน 11.45 ล้ าน
บาท บริ ษัทมีเงินเพิ่มทุนคงเหลือจานวน 140.55 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ รายงานการใช้ เงินเพิ่มทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน งวดสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
แผนการ
ใช้ เงิน

จานวนเงินที่ใช้
ในระหว่ างงวด

จานวนเงินคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ลงทุนรถเพื่อขยายกาลังการผลิต

55.00

8.11

46.89

2. พัฒนาศูนย์อบรมและหลักสูตรนักขับ

2.00

0.95

1.05

3. พัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการบริ การการเดินรถ

1.00

0.12

0.88

4. ปรับปรุงศูนย์ซอ่ มบารุงพื ้นที่ชลบุรี

4.00

0.00

4.00

5. ชาระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

35.00

32.86

2.14

6. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

43.55

19.00

24.55

140.55

61.04

79.51

วัตถุประสงค์

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ รับทราบการใช้ เงินเพิ่มทุนในส่วนการชาระคืนเงินกู้ยืม
สถาบันการเงินจานวน 35.00 ล้ านบาท โดยได้ ชาระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินแล้ วทังหมด
้
32.86 ล้ านบาท และเหลือเงินเท่ากับ 2.14 ล้ านบาท ที่
ประชุมคณะกรรมการจึงได้ รับทราบให้ ทาการโอนเงินในส่วนการชาระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน มาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

นอกจากนี ้ จากผลประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ซึง่ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึ ้น มาจากการ
ให้ บริ การเดินรถโดยสารแก่ลกู ค้ ารายเดิมและลูกค้ ารายใหม่ที่เพิ่มขึ ้น ทาให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเท่ากับ 22.81 ล้ านบาท
เท่ากับ 23.11 ล้ านบาท และเท่ากับ 24.85 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.65 ร้ อยละ 6.72 และร้ อยละ 5.10 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ ซึง่ มีรายละเอียดลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ดังนี ้
1.

ลูกหนี ก้ ารค้ า ประกอบด้ วย ลูกค้ าตามปกติ ของธุรกิ จและรายได้ ค้ างรับ (รายได้ จากใบแจ้ งหนี ก้ ับ การ

ให้ บริ การใช้ รถไม่ตรงกัน ตัดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน) บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี
2558 เท่ากับ 22.09 ล้ านบาท เท่ากับ 22.99 ล้ านบาท และเท่ากับ 24.52 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจากปี
2556 เท่ากับ 0.90 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เท่ากับ 1.53 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 4.07 และร้ อยละ 6.66
ตามลาดับ มาจากรายได้ จากการให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้นตามความต้ องการใช้ รถโดยสารขนส่งบุคลากรจากลูกค้ ารายเดิมและลูกค้ า
รายใหม่ ทาให้ ยอดลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น โดยมีรายละเอียดอายุลกู หนี ้การค้ าดังนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายการลูกหนีก้ ารค้ า

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

21.38

21.74

23.39

0.71

0.22

0.35

22.09

21.96

23.74

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

-

-

-

รายได้ ค้างรับ

-

1.03

0.77

22.09

22.99

24.52

ค้ างชาระ ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า

ลูกหนีก้ ารค้ า-สุทธิ

บริ ษัทมีนโยบายการให้ เครดิตเทอมลูกค้ าอยู่ที่ 30 ถึง 60 วัน (บวกเพิ่มรอบระยะเวลาการให้ เก็บหนี ้ของทางลูกค้ า
ด้ วย) โดยระยะเวลาการให้ เครดิตเทอมขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการเป็ นคู่ค้าและการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ ายบริ หาร โดย
ลูกหนี ้ที่มียอดค้ างชาระจะผ่านขันตอนที
้
่ถกู กาหนดไว้ ในนโยบายการติดตามหนี ้ อาทิ การติดตามทวงถามโดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
บัญชี การออกหนังสือติดตามหนี ้ และการแจ้ งความเพื่อดาเนินการตามขันตอนทางกฎหมาย
้
หากลูกค้ ามีระยะเวลาค้ างชาระ
หนี ้ตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป ทางบริ ษัทจะตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจานวน ทังนี
้ ้ ใน ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัท
มีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ เท่ากับ 35.82 วัน 34.63 วัน และ 32.36 วันตามลาดับ ซึง่ แนวโน้ มระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ ของ
บริ ษัทลดลง แสดงให้ เห็นถึงการบริ หารจัดเก็บหนี ้ที่ดีโดยต่อเนื่องและยังคงเป็ นไปตามนโยบายการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ าของ
บริ ษัท
2.

ลูก หนี อ้ ื่ น ประกอบด้ ว ย เงิ น ทดรองจ่ า ย ลูก หนี อ้ ื่ น โดยบริ ษั ท มี ลูก หนี อ้ ื่ น ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม ของ

ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.72 ล้ านบาท เท่ากับ 0.13 ล้ านบาท และเท่ากับ 0.34 ล้ านบาท โดยเป็ นรายการที่
สาคัญ คือเงินทดรองจ่ายพนักงานสาหรับนาไปใช้ ในกิจการ และเงินทดรองจ่ายให้ กบั ลูกค้ า เช่น ค่าทางด่วน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
นักขับนอกสถานที่ เป็ นต้ น
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ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ยานพาหนะสาหรับขนส่งของบริ ษัทประกอบด้ วย รถบัสโดยสาร รถมินิบสั รถตู้ รถตู้วีไอพี และรถที่ใช้ ในการสนับสนุน
สาหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายบารุงรักษาเพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานสนับสนุนการเดินรถ โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556
ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมียานพาหนะสาหรับขนส่ง - สุทธิ เท่ากับ 226.42 ล้ านบาท เท่ากับ 295.50 ล้ านบาท และเท่ากับ
345.13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 85.87 ร้ อยละ 85.87 และร้ อยละ 70.82 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทจะลงทุน
ในยานพาหนะสาหรั บ ขนส่งก็ ต่อ เมื่ อมี ความเป็ น ไปได้ ค่อนข้ างแน่น อนว่าจะได้ รับ งานจากลูก ค้ า โดยมีรายละเอี ยดการ
เปลีย่ นแปลงของยานพาหนะสาหรับขนส่ง ดังนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง

31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่ )

ราคาทุน - ยอดยกมา

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ ว)

213.50

274.77

368.29

68.98

94.48

83.87

จาหน่าย / ตัดจาหน่าย

(26.43)

(1.12)

(2.51)

โอนมาจากรถประกอบ

18.72

0.16

-

274.77

368.29

449.65

หัก - ค่าเสือ่ มราคาสะสม - ยอดยกมา

(38.42)

(48.93)

(73.36)

หัก - ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี

(18.51)

(24.77)

(33.25)

ค่าเสือ่ มราคาส่วนจาหน่าย

8.00

0.34

1.52

(48.93)

(73.36)

(105.09)

225.85

294.93

344.56

0.57

0.57

0.57

226.42

295.50

345.13

ซื ้อเพิ่ม

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ยานพาหนะขนส่งระหว่างประกอบ
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมียานพาหนะสาหรับขนส่งเท่ากับ 345.13 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจากปี 2557
เท่ากับ 49.63 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 16.79 ซึง่ เป็ นการลงทุนซื ้อรถบัสโดยสารใหม่จานวน 18 คัน และรถตู้วีไอพี
จานวน 2 คัน สาหรับรองรับการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณความต้ องการใช้ ของลูกค้ ารายเดิม และลูกค้ ารายใหมจานวน 2 ราย ที่จะ
เริ่ มสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2558 โดยบริ ษัทสัง่ ซื ้อรถโดยสารใหม่ผา่ นการทาสัญญาเช่าทาง
การเงินและจะทยอยชาระเสร็ จสิ ้นภายในปี 2563
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2.2 หนีส้ นิ
หนี ส้ ิน รวมของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ ากับ 197.36 ล้ า นบาท เท่ ากับ
273.04 ล้ านบาท และเท่ากับ 254.25 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 74.84 ร้ อยละ 79.35 และร้ อยละ 52.17 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ โดยรายการหนี ้สินที่สาคัญที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินรวมของบริ ษัทมีดงั นี ้
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 3.00 ล้ านบาท
และเท่ากับ 19.42 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 1.14 และร้ อยละ 5.64 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยในปี 2556 บริ ษัทมี
วงเงินกู้ยืมระยะสันกั
้ บสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เท่ากับ 5.00 ล้ านบาท โดยใช้ รถบัสโดยสารของบริ ษัทจานวน 7 คัน ในการค ้า
ประกัน และในระหว่างปี 2557 ทางบริ ษัทมีการกู้ยืมเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินในรู ปแบบการออกตัว๋ แลกเงินจานวน
20.00 ล้ านบาท เพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการและนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทไม่มียอดคงค้ างรายการเงินกู้ยืระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เนื่องจาก บริ ษัทได้
นาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในระหว่างปี 2558 มาชาระคืนทังจ
้ านวนแล้ ว
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ - บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้ - บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 5.00 ล้ านบาท ซึง่ มีกาหนดเวลา
ชาระคืนในเดือนกันยายน 2558 โดยบริ ษัทได้ นาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
ในระหว่างปี 2558 มาชาระคืนทังจ
้ านวนแล้ ว
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเท่ากับ 31.55 ล้ านบาท
30.48 ล้ านบาท และ 30.93 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 11.96 ร้ อยละ 8.86 และร้ อยละ 6.35 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
ซึง่ มีรายละเอียดเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ดังนี ้
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ าหลักของบริ ษัท ได้ แก่ เจ้ าหนี ้ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม ของ
ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าเท่ากับ 20.83 ล้ านบาท เท่ากับ 23.10 ล้ านบาท และเท่ากับ 22.88 ล้ าน
บาท ตามลาดับ และมีเจ้ าหนี ้การค้ า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558
เท่ากับ 1.12 ล้ านบาท 1.09 ล้ านบาท และเท่ากับ 0.91 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ รับเครดิตเทอมจากเจ้ าหนี ้เป็ นระยะเวลาเฉลีย่
ประมาณ 30 - 90 วัน
เจ้ าหนีอ้ ่ นื
เจ้ าหนี ้อื่นประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้อื่น ค่าเบี ้ยประกันภัยค้ างจ่าย เจ้ าหนี ้ค่าสินทรัพย์ เงินรับรอง ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย อาทิ
ค่าสอบบัญชี โบนัสและเงินปั นผลค้ างจ่าย ค่าที่ปรึ ษา เป็ นต้ น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558
บริ ษัทมีเจ้ าหนีอ้ ื่นเท่ากับ 8.67 ล้ านบาท เท่ากับ 7.38 ล้ านบาท และเท่ากับ 10.72 ล้ านบาท โดยรายละเอียดของรายการ
เจ้ าหนี ้อื่นที่สาคัญ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ เช่น ค่าสอบบัญชี โบนัสค้ างจ่าย ค่าที่ปรึกษา เป็ นต้ น ณ
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วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 มียอดเท่ากับ 5.05 ล้ านบาท ปี 2557 มียอดเท่ากับ 3.28 ล้ านบาท และปี 2558 มียอดเท่ากับ 3.39
ล้ าน เจ้ าหนี ้ค่าสินทรัพย์โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเท่ากับ 3.90 ล้ านบาท จากการซื ้ออะไหล่และคัชซีเพื่อประกอบ
รถให้ บริ การ ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทไม่มียอดดังกล่าว เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดหารถมา
เป็ นการซื ้อคัซซีและเครื่ องยนต์ใหม่ทงจ
ั ้ านวน ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีรายการเจ้ าหนี ้ค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นเป็ น
0.89 ล้ านบาท จากการนารถบัสโดยสารของบริ ษัทไปปรับปรุงตัวถังใหม่เพื่อรองรับงานที่จะได้ รับเพิ่มจากลูกค้ า
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิ น ตามสัญ ญาเช่ า ทางการเงิ น ซึ่ ง เกิ ด จากการจัด หายานพาหนะเพื่ อ การขน ส่ง โดยสามารถสรุ ป
รายละเอียดหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินได้ ดงั นี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่ )

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบแล้ ว)

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

169.05

232.61

240.95

หัก : ดอกเบี ้ยรอการตัดจาหน่าย

(25.21)

(34.13)

(32.55)

143.84

198.48

208.40

(33.54)

(53.12)

(49.82)

110.30

145.36

158.58

รวม
หัก : ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่ าการเงิน - สุทธิจากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 143.84 ล้ าน
บาท เท่ากับ 198.48 ล้ านบาท และเท่ากับ 208.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 54.55 ร้ อยละ 57.68 และร้ อยละ 42.77 ของ
สินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นหนี ้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เท่ากับ 33.54 ล้ านบาท เท่ากับ 53.12 ล้ านบาท
และเท่ากับ 49.82 ล้ านบาท และหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เท่ากับ 110.30
ล้ านบาท เท่ากับ 145.36 ล้ านบาท และเท่ากับ 158.58 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษัททาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัทลีสซิ่ง
ทังหมด
้
6 แห่ง ซึ่งมีกาหนดการชาระค่างวดเป็ นรายเดือนและมีอายุสญ
ั ญาประมาณ 4 - 5 ปี โดยมูลค่ารายการหนี ้สินตาม
สัญญาเช่าการเงินของบริ ษัทดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับการขยายการลงทุนในยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ของกิจการ ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ยของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริ ษัทได้ รับเฉลี่ยร้ อยละ
5.14 - 8.27 ต่อปี โดยรู ปแบบการคิดอัตราดอกเบี ้ยส่วนใหญ่เป็ นแบบอัตราลดต้ นลดดอก โดยผลรวมของจานวนเงินขันต
้ ่าที่
บริ ษัทต้ องชาระทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่าแสดงได้ ดงั ตาราง
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(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ไม่ เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่า

66.79

165.82

232.61

ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

(13.67)

(20.46)

(34.13)

53.12

145.36

198.48

มูลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่า
ที่ต้องจ่ ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่ า

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่ เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายทังสิ
้ ้นตามสัญญาเช่า

63.46

177.50

240.95

ดอกเบี ้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

(13.64)

(18.92)

(32.55)

49.82

158.58

208.40

มูลค่ าปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่า
ที่ต้องจ่ ายทัง้ สิน้ ตามสัญญาเช่ า
เงินกู้ยมื ระยะยาว

บริ ษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะยาวกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 และปี 2557
เท่ากับ 8.09 ล้ านบาท และเท่ากับ 5.04 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิด เป็ น ร้ อยละ 3.07 และร้ อยละ 1.47 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อนาไปใช้ เป็ นเงินทุนในการจัดซื ้อคัชซีประเภทใช้
งานแล้ ว และเพื่ อ การประกอบตัว ถัง ยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ง ทัง้ นี ร้ ายการเงิ น กู้ ยื ม ดังกล่า วค า้ ประกัน โดยการจ าน า
ยานพาหนะสาหรับขนส่งของบริ ษัทจานวน 8 คัน และมีกาหนดชาระคืนเป็ นรายเดือนภายใน 36 เดือน ซึ่งไม่ระบุเงื่อนไขการ
ดารงอัตราส่วนทางการเงินใดๆ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทไม่มียอดคงค้ างรายการเงินกู้ยืมระยะยาวแล้ ว เนื่องจากบริ ษัทได้ นาเงินที่ได้ รับ
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในระหว่างปี 2558 มาชาระคืนทังจ
้ านวนแล้ ว
2.3 ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ วเท่ากับ 40.00
ล้ านบาท เท่ากับ 40.00 ล้ านบาทและเท่ากับ 110.00 ล้ านบาท ตามลาดับ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 66.33 ล้ านบาท
เท่ ากับ 71.08 ล้ า นบาท และเท่ า กับ 233.07 ล้ านบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 25.16 ร้ อยละ 20.65 และร้ อยละ 47.83 ของ
สินทรัพย์รวมตามลาดับ และบริ ษัทมีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรเท่ากับ 23.93 ล้ านบาท เท่ากับ 28.28 ล้ านบาท และเท่ากับ
12.04 ล้ านบาทตามลาดับ
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจานวน 30.00 ล้ านบาท
และมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้ านบาทเป็ น 70.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 300,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทโดยเป็ นการปรับโครงสร้ างทุนสาหรับเตรี ยมความ
พร้ อมในการนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ นอกจากนี ้ ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้ านบาท เป็ น 110.00 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ แก้ ไขเงินปั นผลสาหรับปี 2557 ที่ประกาศจ่ายตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นจานวน 30.00 ล้ านบาท เป็ นจานวน 27.00 ล้ านบาท เนื่องจากมีการแก้ ไขค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะสาหรับ
ขนส่งใหม่
บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ เท่า 2.98
เท่า 3.85 เท่า และ 1.09 เท่า ตามลาดับ โดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในปี 2556 และปี 2557 มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง เกิดจากการขยายจานวนยานพาหนะเพื่อให้ บริ การ ด้ วยการทาสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหลัก แต่สาหรับปี
2558 ทางบริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ทาให้ ทางบริ ษัทได้ รับเงินสุทธิหลังหักค่าใช้ จ่ายจากการระดมทุนเท่ากับ 140.55 ล้ านบาท
ทาให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 ลดลง
2.4 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 31.76 ล้ านบาท เท่ากับ
43.01 ล้ านบาท และเท่ากับ 133.95 ล้ านบาท ซึง่ การเปลีย่ นแปลงของรายการสินทรัพย์หมุนเวียนในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การที่
เพิ่มขึ ้นจากความต้ องการใช้ รถโดยสารขนส่งบุคลากรจากลูกค้ ารายเดิมและลูกค้ ารายใหม่ ทาให้ ลกู หนี ้การค้ าเพิ่ม ขึ ้น และใน
ระหว่างปี 2558 บริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 เท่ากับ 90.94 ล้ านบาท
บริ ษั ทมี หนีส้ ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 72.26 ล้ านบาทเท่ากับ
112.59 ล้ านบาท และเท่ากับ 81.72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 27.40 ร้ อยละ 32.72 และร้ อยละ 16.77 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 30.86 ล้ าน
บาท จากการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินและเงินกู้ยืมระยะสัน้ - บุคคลเกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทมีหนีส้ ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 40.50
ล้ านบาท และเท่ากับ 69.57 ล้ านบาท เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่เน้ นการขยายจานวนยานพาหนะในการ
ขนส่งผ่านการทาสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหลัก ซึง่ มีอายุในการผ่อนชาระประมาณ 5 ปี ขึ ้นกับเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่
ละแห่ง โดยการผ่อนชาระหนี ้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจะมีระยะเวลาสันกว่
้ าอายุการใช้ งานของรถโดยสารที่จะทยอยสร้ าง
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รายได้ ให้ กบั บริ ษัทส่งผลให้ ในช่วงการผ่อนชาระค่างวดรถ บริ ษัทจะมีสดั ส่วนการผ่อนชาระค่างวดรถที่ลงทุนต่อรายได้ จากการ
บริ การ ใกล้ เคียงกับสัดส่วนการสร้ างรายได้ ของรถที่ลงทุนเพิ่มเติมต่อรายได้ จากการบริ การ ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพ
คล่องอยูใ่ นระดับต่าต่อเนื่องคือ 0.44 เท่า และ 0.38 เท่า ตามลาดับ
ทัง้ นี ้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิ น หมุน เวี ย นสูง กว่า สิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นเท่ า กับ 52.22 ล้ า นบาท
เนื่องจากระหว่างปี 2558 ทางบริ ษัทได้ ออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
ตามที่กล่าวไปแล้ ว บริ ษัทจึงนาเงินเงินเพิ่มทุนที่ได้ รับบางส่วนมาชาระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน และ
ยังเหลือเงินสดอีกจานวนมาก จึงทาบริ ษัทมี อตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 เท่ากับ 1.64 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ ้นจาก 0.38 เท่า ในปี
2557
สาหรับ Cash Cycle ของบริ ษัทจะพบว่าในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมี Cash Cycle ติดลบเท่ากับ 7.50
วัน 6.54 วัน และ 7.02 วัน ตามลาดับ โดยสาเหตุที่ Cash Cycle ของบริ ษัทติดลบ เนื่องจาก บริ ษัทมีระยะเวลาการชาระหนี ้แก่
เจ้ าหนี ้การค้ าที่ยาวกว่าระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ ของลูกหนี ้การค้ า
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งบกำรเงิน
ปี 2557 และ ปี 2558
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บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และ
งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญและหมำยเหตุ
เรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
กำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และ
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงิน
โดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จำกัด โดยถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้ขอ้ สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.1 เกี่ยวกับกำรแก้ไขกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำ โดยบริ ษทั ฯ
ได้ปรับงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเป็ นตัวเลขเปรี ยบเทียบแล้ว ทั้งนี้ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ได้มี
เงื่อนไขในเรื่ องนี้
เรื่ องอื่น
บริ ษทั ฯได้เคยนำเสนองบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 อย่ำงไรก็ตำม
ฝ่ ำยบริ หำรได้ตรวจพบควำมคลำดเคลื่อนในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ
1.3 บริ ษทั ฯจึงได้มีกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ขึ้นใหม่และแก้ไขข้อผิดพลำดของงวด
ก่อนตำมที่กล่ำวไว้ในวรรคข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น

ศุภชัย ปั ญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 21 พฤษภำคม 2558

2

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

8
9
17

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)

10,827,707
23,112,079
490,657
1,647,648
6,933,125
43,011,216

2,198,806
22,812,247
1,647,838
5,101,963
31,760,854

1,740,944
27,827,446
1,550,070
2,871,190
33,989,650

426,554
295,504,391
5,050,594
519,189
123,294
301,624,022
344,635,238

271,395
226,420,827
3,884,012
538,210
818,115
231,932,559
263,693,413

265,457
178,843,552
2,200,306
426,320
847,359
182,582,994
216,572,644

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)

10
6
11

19,415,201
5,000,000
30,484,322

3,000,000
31,545,763

5,000,000
30,120,129

12

53,119,252

33,542,745

28,119,007

13

3,340,326

3,044,260

-

618,479
607,528
112,585,108

618,479
508,916
72,260,163

377,965
173,847
63,790,948

12

145,358,648

110,299,603

83,080,170

13

1,703,318

5,043,645

-

735,847
11,143,358
1,241,616
789,305
160,972,092
273,557,200

1,354,326
7,296,163
718,247
391,802
125,103,786
197,363,949

1,171,242
5,119,199
582,394
287,302
90,240,307
154,031,255

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
กาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
รอตัดบัญชีภายในหนึ่ งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จาก
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
กาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
รอตัดบัญชี - สุ ทธิ จากส่ วนที่ตดั จาหน่ายภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2556

17
14

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

2,800,000
28,278,038
71,078,038
344,635,238
-

2,400,000
23,929,464
66,329,464
263,693,413
-

2,000,000
20,541,389
62,541,389
216,572,644
-

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จำกัด
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หมายเหตุ
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

17

17

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2557

234,311,237
697,977
235,009,214

206,142,115
743,168
206,885,283

189,921,187
17,905,804
207,826,991
27,182,223
(15,206,964)
11,975,259
(3,938,310)
8,036,949

169,197,470
18,767,306
187,964,776
18,920,507
(10,671,008)
8,249,499
(2,461,424)
5,788,075

(360,469)
72,094
(288,375)

-

7,748,574

5,788,075

0.05

0.04
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บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บำท)
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชำระแล้ว

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจำกกำรกำรแก้ไขกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง (หมำยเหตุ 2.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
โอนกำไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 15)
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 20)
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลังการปรับปรุง

40,000,000
40,000,000
40,000,000

2,000,000
2,000,000
400,000
2,400,000

24,470,411
(3,929,022)
20,541,389
(400,000)
(2,000,000)
5,788,075
5,788,075
23,929,464

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจำกกำรกำรแก้ไขกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง (หมำยเหตุ 2.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลังการปรับปรุง
โอนกำไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 15)
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 20)
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

40,000,000
40,000,000
40,000,000

2,400,000
2,400,000
400,000
2,800,000

28,109,933
(4,180,469)
23,929,464
(400,000)
(3,000,000)
8,036,949
(288,375)
7,748,574
28,278,038

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

รวม
66,470,411
(3,929,022)
62,541,389
(2,000,000)
5,788,075
5,788,075
66,329,464
70,509,933
(4,180,469)
66,329,464
(3,000,000)
8,036,949
(288,375)
7,748,574
71,078,038
-

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษี
รำยกำรปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)
จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
ขำดทุนจำกกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
ตัดจำหน่ำยกำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รำยได้ดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนินงำน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
รับดอกเบี้ย
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย: บำท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

11,975,259

8,249,499

25,521,253
80,696
(618,479)
190
95,901
189,900
(7,759)
15,206,964

19,070,870
30,180
2,263,429
(538,459)
135,853
(16,609)
10,671,008

52,443,925

39,865,771

(299,832)
(490,657)
318,143
624,748

(2,984,801)
(2,230,773)
25,698

4,058,065
98,612
397,503
57,150,507
(27,000)
545,391
7,759
(16,376,561)
(2,308,084)
38,992,012

3,145,326
335,069
104,500
38,260,790
1,550,070
16,609
(10,671,008)
(2,044,188)
27,112,273

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันเพิม่ ขึ้น
จ่ำยชำระเจ้ำหนี้สินทรัพย์
ซื้อยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจำกกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
จ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะยำว
จ่ำยชำระเงินกูย้ ืมระยะยำว
จ่ำยเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งเพิ่มขึ้นจำกกำรทำสัญญำเช่ำกำรเงิน
รำยกำรซื้อสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ำยชำระ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย: บำท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

(155,158)
(3,904,506)
(3,971,306)
700,000
(7,330,970)

(5,938)
(6,839,198)
(16,618,189)
950,000
(22,513,325)

17,000,000
5,000,000
(37,772,880)
(3,044,261)
(4,215,000)
(23,032,141)
8,628,901
2,198,806
10,827,707
-

(2,000,000)
24,151,600
(33,595,591)
9,500,000
(1,412,095)
(785,000)
(4,141,086)
457,862
1,740,944
2,198,806
-

92,408,432
-

50,087,162
3,904,506

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
1.
1.1

ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จำกัดซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
โดยมี บ ริ ษ ัท อมตะทรำนสปอร์ ต จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ที่ จดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น
รำยใหญ่ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือกำรให้บริ กำรขนส่ ง ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 700/199
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
ต่ อ มำเมื่ อ วัน ที่ 14 มี น ำคม 2558 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2558 ของบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ
แปรสภำพจำกบริ ษทั จำกัดเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด โดยบริ ษทั ฯ
จดทะเบี ยนกำรแปรสภำพบริ ษทั และได้เปลี่ ยนชื่ อจำกเดิ ม “บริ ษทั เอที พี 30 คอร์ ป อเรชั่น จำกัด” เป็ น
“บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)” กับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2558

1.2

ข้ อสมมติฐำนทำงกำรบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่ำสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจำนวน 71
ล้ำ นบำท และจ ำนวน 40 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ ถึ ง แม้ว่ำ ปั จ จัย ดัง กล่ ำ วจะท ำให้ เกิ ด ข้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ
ควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของบริ ษทั ฯ แต่เนื่ องจำกผูถ้ ือหุ ้นได้ให้คำมัน่ เป็ นหนังสื อที่จะให้
กำรสนับสนุ นทำงกำรเงิ นอย่ำงต่อเนื่ องแก่ บริ ษทั ฯ จำกเหตุ ผลดังกล่ ำวงบกำรเงิ นยังคงจัดทำขึ้นภำยใต้
ข้อสมมติฐำนในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกิจกำร

1.3

บริ ษทั ฯได้เคยนำเสนองบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 อย่ำงไร
ก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรได้ตรวจพบควำมคลำดเคลื่ อนในกำรคำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรั บขนส่ ง
บริ ษทั ฯจึงได้มีกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ขึ้นใหม่และแก้ไขข้อผิดพลำดของ
งวดก่อนตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.1

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จัดท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติวิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำลงวัน ที่
28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
1

2.1

กำรแก้ไขกำรคำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
บริ ษทั ฯได้จดั ทำงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และได้นำเสนองบกำรเงินดังกล่ำวแล้ว
ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 ต่อมำในระหว่ำงกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด
วัน ที่ 31 มี น ำคม 2558 บริ ษ ัท ฯ พบว่ำข้อมู ล ต้น ทุ น ของยำนพำหนะที่ ใช้ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำ
ไม่ ส อดคล้องกับ ยอดคงเหลื อในบัญชี แยกประเภทและทะเบี ยนสิ นทรัพ ย์ บริ ษ ทั ฯจึงได้ปรับย้อนหลัง
งบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และนำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม
2556 เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ผลสะสมของกำรแก้ไขรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุ ง ที่ มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นและงบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จมีดงั นี้
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2556
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์ลดลง
กำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
รอตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรลดลง

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่
1 มกรำคม 2556

1,325

2,281

497
395
2,753
4,180

398
310
1,560
3,929
(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2556

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรหรื อขำดทุน:
รำยได้อื่นเพิ่มขึ้น
ต้นทุนจำกกำรให้บริ กำรเพิ่มขึ้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรลดลง
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯลดลง
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนลดลง (บำท)

122
1,169
1,904
1,108
251
0.002

2

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ เริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จจุ บ ัน และที่ จ ะมี ผ ลบังคับ ในอนำคต
มีรำยละเอียดดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) กำรนำเสนองบกำรเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญำเช่ำ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) รำยได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) กำรรวมธุ รกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เพื่ อ ขำยและกำรด ำเนิ น งำน
ที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงำนดำเนินงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
ฉบับที่ 27
กำรประเมินเนื้ อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
ฉบับที่ 29
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 4
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นในสภำพเศรษฐกิ จที่ มี ภำวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 17
กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 18
กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีสำหรับกำรบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นทั้งหมดตำมที่ กล่ ำวข้ำงต้นได้รับ กำรปรั บ ปรุ งและจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้ มี
เนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ ง
ถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจำนวนมำก ซึ่งมีผล
บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้ มี ข้ ึ นเพื่ อให้ มี เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศโดยกำรเปลี่ ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นในครั้ งนี้ ส่วนใหญ่ เป็ นกำรปรับปรุ ง
ถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ
เชื่ อว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้ ในปี ที่นำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถื อปฏิบตั ิ อย่ำงไร
ก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับเป็ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ มี
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบั บ ปรั บ ปรุ งนี้ ก ำหนดให้ กิ จ กำรต้ อ งรั บ รู ้ รำยกำรก ำไรขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิ มอนุ ญำตให้กิจกำร
เลื อกรั บรู ้ รำยกำรดังกล่ ำวทันที ในก ำไรขำดทุ น หรื อในก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อทยอยรั บรู ้ ในก ำไร
ขำดทุนก็ได้
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯรับรู ้รำยกำรกำไรขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ น สด หมำยถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝำกธนำคำร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลู กหนี้ กำรค้ำแสดงมู ลค่ำตำมจำนวนมู ลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรั บ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
อะไหล่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
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4.5 ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ ำ ตำมรำคำทุ น หั ก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำสะสม และค่ ำ เผื่ อ
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

10
5, 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับยำนพำหนะสำหรับขนส่ งระหว่ำงประกอบและทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
4.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น กับ บริ ษ ั ท ฯ หมำยถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จ กำรที่ มี อ ำนำจควบคุ ม บริ ษ ั ท ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมำยรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.7 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สั ญ ญำเช่ ำยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วย
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วน
ดอกเบี้ ยจ่ ำ ยจะบัน ทึ ก ในส่ ว นของก ำไรหรื อ ขำดทุ น ตลอดอำยุข องสั ญ ญำเช่ ำ สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม ำตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สั ญ ญำเช่ ำยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ที่ ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถือเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
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4.8 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง และ
อุปกรณ์ ของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับ คื นหมำยถึ งมู ล ค่ ำยุติธ รรมหัก ต้นทุ นในกำรขำยของสิ นทรั พ ย์ห รื อมู ล ค่ ำจำกกำรใช้สิ น ทรั พ ย์
แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.9 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษ ัท ฯค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนัก งำน โดยใช้วิธี คิ ด ลด
แต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.10 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ทั ฯจะบันทึ ก ประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญ ชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ในอดี ตได้
เกิ ด ขึ้ นแล้ ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ ำ งแน่ น อนว่ ำ บริ ษั ท ฯจะเสี ยทรั พ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.11 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯรับ รู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับ รู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมู ลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องใช้ดุ ล ยพิ นิ จและ
กำรประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนเสมอ กำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญ
มีดงั นี้
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สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมิ นเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับ
โอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ ำเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญของลู กหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้
ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องท ำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิ กใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์
และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในอนำคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯจะรับรู ้ สิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ส ำหรั บผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ใช้หักภำษี และขำดทุ น
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่ น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษ ทั ฯ มี รำยกำรธุ รกิ จที่ ส ำคัญกับ บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ ำว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่ำนั้นซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2557
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ กำรรถร่ วม
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำย

4.3
7.4
1.1
0.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

2556
4.5
4.7
0.8
-

อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมสัญญำ
ร้อยละ 8.5 ต่อปี

ยอดคงค้ำงระหว่ ำงบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2557 และ 2556
มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2556

2557
ลูกหนีอ้ ื่น - บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 7)
กรรมกำรของบริ ษทั ฯ
ค่ ำเบีย้ ประกันภัยล่ วงหน้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 11)
ต้นทุนบริ กำรรถร่ วมค้ำงจ่ำย (มีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน)
ต้นทุนบริ กำรรถร่ วมค้ำงจ่ำย (น้องชำยของผูบ้ ริ หำร)
เจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 11)
ค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงจ่ำย (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย (มีกรรมกำรร่ วมกัน)

-

644

3,766

3,207

942
145
1,087

942
177
1,119

3,489
120
3,609

1,328
114
1,442

เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ ำงจ่ ำย - บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงค้ำงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ
2556 และกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้

เงินกูย้ ืม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2556 เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
10,000

ลดลงระหว่ำงปี
(5,000)

(หน่วย: พันบำท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557
5,000
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ยอดคงเหลื อของเงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 8.5 ต่อปี เงิ นกูย้ ืมนี้ ค้ ำประกัน
โดยกำรจำนำยำนพำหนะสำหรับขนส่ งบำงส่ วนของบริ ษทั ฯ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ ำ งปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2557 และ 2556 บริ ษั ท ฯมี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยผลประโยชน์ พ นั ก งำน
ที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

7.

2557
6,200
89
6,289

(หน่วย: พันบำท)
2556
4,193
83
4,276

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
2557
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
รวม
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กรรมกำร (หมำยเหตุ 6)
เงินทดรองจ่ำยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบำท)
2556

21,735

21,380

224
21,959
1,026
22,985

712
22,092
22,092

110
17
127
23,112

279
365
44
32
720
22,812
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8.

ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบำท)
ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ง
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 - ปรับปรุ งใหม่
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย - ปรับปรุ งใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 - ปรับปรุ งใหม่
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 - ปรับปรุ งใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ง
ระหว่ำงประกอบ

รวม

213,500
68,979
(26,429)
18,722
274,772
94,476
(1,115)
158
368,291

3,717
15,578
(18,722)
573
573

217,217
84,557
(26,429)
275,345
94,476
(1,115)
158
368,864

38,416
18,505
(7,996)
48,925
24,490
(335)
73,080

-

38,416
18,505
(7,996)
48,925
24,490
(335)
73,080

225,848

573

226,421

294,931

573

295,504

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2556 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร ) - ปรับปรุ งใหม่

18,505

2557 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร )

24,490

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อของยำนพำหนะส ำหรั บขนส่ งซึ่ งได้ม ำตำมสัญญำเช่ ำ
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนประมำณ 249.7 ล้ำนบำท (2556: 175.5 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯได้นำยำนพำหนะสำหรับขนส่ งมู ลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี จำนวนประมำณ 28.8 ล้ำนบำท (2556: 19.6
ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินและกรรมกำร
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9.

อุปกรณ์
(หน่วย : พันบำท)
เครื่ องตกแต่ง

ส่ วนปรับปรุ ง

ส่ วนปรับปรุ ง

และเครื่ องใช้

เครื่ องมือ

อำคำรเช่ำ

อำคำรเช่ำ

สำนักงำน

เครื่ องใช้

ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556

1,423

1,564

997

42

4,026

ซื้อเพิ่ม

1,176

826

185

7

2,194

7

42

-

(49)

-

2,606

2,432

1,182

-

6,220

960

893

50

-

1,903

3,566

3,325

1,232

-

8,123

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556

280

897

606

-

1,783

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

102

290

160

-

552

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

382

1,187

766

-

2,335

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

187

417

134

-

738

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

569

1,604

900

-

3,073

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

2,224

1,245

416

-

3,885

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

2,997

1,721

332

-

5,050

โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2556 (จำนวน 0.4 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

552

2557 (จำนวน 0.5 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

738
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10. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ย

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

2557
(ร้อยละต่อปี )
8.5

2556
(ร้อยละต่อปี )
MOR+1.5
-

2557

2556

19,415

3,000
-

19,415

3,000

วงเงิ นกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิ น ค้ ำประกันโดยกำรจำนำยำนพำหนะส ำหรับ ขนส่ งบำงส่ วนของ
บริ ษทั ฯ
11. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เงินทดรองรับ
รวม

2557
22,016
1,087
433
3,278
3,489
120
61
30,484

(หน่วย: พันบำท)
2556
19,710
1,119
296
3,904
5,045
1,328
114
30
31,546

2557
232,606
(34,128)
198,478
(53,119)

(หน่วย: พันบำท)
2556
169,048
(25,205)
143,843
(33,543)

12. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก : ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

145,359

110,300
14

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ ำกำรเงิ นกับบริ ษทั ลีสซิ่ งหลำยแห่ งเพื่อเช่ ำยำนพำหนะสำหรับขนส่ งเพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนของกิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
66,790
165,816
232,606
(13,671)
(20,457)
(34,128)
53,119

145,359

198,478

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
43,865
125,183
169,048
(10,322)
(14,883)
(25,205)
33,543

110,300

143,843

13. เงินกู้ยืมระยะยำว
ในปี 2556 บริ ษทั ฯทำสัญญำกู้ยืมเงิ นระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยมี วงเงิ นตำม
สัญญำจำนวน 9.5 ล้ำนบำท เงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวคิดอัตรำดอกเบี้ ยที่อำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบี้ ยเงิ นให้กูย้ ืมขั้นต่ ำ
ของธนำคำร (MLR) บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเป็ นรำยเดื อนภำยในระยะเวลำ 36 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯเบิกเงินกูย้ มื ระยะยำวตำมสัญญำเงินกูย้ มื ดังกล่ำวแล้วเต็มจำนวน
วงเงิ นกู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น ค้ ำประกันโดยกำรจำนำยำนพำหนะสำหรับ ขนส่ งบำงส่ วนของ
บริ ษทั ฯ
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14. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

2557
718
135
29
360
1,242

(หน่วย: พันบำท)
2556
582
113
23
718

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

2557
135
29
164

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู ้รำยกำรต่อไปนี้ในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(หน่วย: พันบำท)
2556
113
23
136

69
95

47
89

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวนสะสมของขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีจำนวนทั้งสิ้ น 0.4 ล้ำนบำท (2556: ไม่มี)
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดกำรจ้ำงงำน)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุ)

2557
(ร้อยละต่อปี )

2556
(ร้อยละต่อปี )

3.4
4-6
5 - 50

4.0
4-6
5 - 40
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จำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์และภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุ งจำกผลของประสบกำรณ์
สำหรับปี ปัจจุบนั และสำมปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

ภำระผูกพันตำม
โครงกำรผลประโยชน์
1,242
718
582
440

(หน่วย: พันบำท)
กำรปรับปรุ งตำมประสบกำรณ์
ที่เกิดจำกหนี้สินโครงกำร
451
-

15. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ บริ ษทั ฯต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5
ของจำนวนผลก ำไรซึ่ งบริ ษ ัท ฯท ำมำหำได้ทุ ก ครำวที่ จ่ำยเงิ น ปั น ผลจนกว่ำ ทุ น ส ำรองนั้น จะมี จำนวน
ไม่ น้อยกว่ำร้ อ ยละ 10 ของจำนวนทุ น ของบริ ษ ัท ฯ ส ำรองตำมกฎหมำยดัง กล่ ำวไม่ ส ำมำรถน ำไปจ่ ำ ย
เงินปันผลได้
16. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยรถร่ วม
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเบี้ยประกันภัยและค่ำพรบ.
ค่ำน้ ำมัน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์

2557
36,980
62,690
25,521
7,214
52,604
13,559

(หน่วย: พันบำท)
2556
29,069
64,639
19,071
5,277
46,407
10,398

\
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17.

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

-

396

3,938
3,938

2,065
2,461

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
2557
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

72

(หน่วย: พันบำท)
2556
-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
2557

(หน่วย: พันบำท)
2556

(ปรับปรุ งใหม่)
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ผลขำดทุนทำงภำษี
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

11,975

8.249

ร้อยละ 20
2,395

ร้อยละ 20
1,650

124
824
595
1,543
3,938

42
769
811
2,461
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 บริ ษ ัท ฯมี รำยกำรผลขำดทุ น ทำงภำษี ที่ ย งั ไม่ ได้ใช้ จำนวน 4.1 ล้ำนบำท ที่
บริ ษทั ฯไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่ องจำกบริ ษทั ฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริ ษทั ฯอำจ
ไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขำ้ งต้น
มำใช้ประโยชน์ได้
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ ง
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่
1 มกรำคม 2556

271
248
519

394
144
538

310
116
426

2,236
8,907
11,143

1,036
6,260
7,296

583
4,536
5,119

18. กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ ด เสร็ จอื่ น ) ด้ว ยจ ำนวนถัว เฉลี่ ย ถ่ วงน้ ำหนัก ของหุ ้ น สำมัญ ที่ อ อกอยู่ใ นระหว่ำ งปี หลังจำกสะท้อ น
ผลกระทบของกำรแตกหุ น้ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 24
เพื่อประโยชน์ในกำรเปรี ยบเทียบ กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนของปี ก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยสะท้อนถึ ง
ผลกระทบของกำรแตกหุน้ ข้ำงต้น
19. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั คือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯ
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บริ ษ ัท ฯดำเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในส่ วนงำนด ำเนิ น งำนที่ รำยงำนเพี ย งส่ วนงำนเดี ย ว คื อ ให้ บ ริ ก ำรรถรั บ ส่ ง
พนั ก งำน และบริ ษั ท ฯด ำเนิ นธุ รกิ จ ในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษั ท ฯประเมิ น
ผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมู ลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดี ยวกับที่ ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิ น ดังนั้น
รำยได้ กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมส่ วนงำน
ดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
20. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่ำย
(พันบำท)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

เงินปันผลประจำปี ประกำศจ่ำยจำกกำไร ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อ
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
วันที่ 25 ธันวำคม 2556
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2556

2,000
2,000

5.00
5.00

เงินปันผลประจำปี ประกำศจ่ำยจำกกำไร ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อ
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
วันที่ 30 เมษำยน 2557
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557

3,000
3,000

7.50
7.50

21. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
21.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉลี่ย 3 - 10 ปี
บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2557
2556
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

1.0
1.4
0.4

0.9
0.9
0.6
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21.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำบริกำรระยะยำว
บริ ษ ทั ฯได้ท ำสั ญญำรั บบริ กำรกับบริ ษ ทั แห่ งหนึ่ ง (“คู่สั ญญำ”) ภำยใต้สั ญญำดังกล่ ำวบริ ษ ทั คู่ สั ญญำจะ
ให้บริ กำรให้คำปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่ งบริ ษทั ฯมีภำระจะต้องจ่ำยค่ำบริ กำรเป็ นจำนวน 2.0 ล้ำนบำท
21.3 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จำนวนเงิน 2.6 ล้ำนบำท (2556: 2.5 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
22. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
22.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ทั ฯตำมที่ นิ ยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ ที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล สำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำ
เงิ น สด ลู ก หนี้ กำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น เงิ น ฝำกธนำคำรที่ มี ภ ำระค้ ำประกัน เจ้ำ หนี้ กำรค้ำ และเจ้ำหนี้ อื่ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น และเงิ นกู้ยืมระยะยำว บริ ษทั ฯมี ควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับ
เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯมี ค วำมเสี่ ย งด้ำนกำรให้ สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ ห ำรควบคุ ม ควำมเสี่ ย งนี้
โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับ ควำมเสี ยหำยที่ เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สิน เชื่ อของบริ ษ ทั ฯไม่ มีกำร
กระจุ ก ตัวเนื่ องจำกบริ ษ ทั ฯมี ฐำนของลู ก ค้ำที่ ห ลำกหลำยและมี อยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงิ น สู ง สุ ด ที่
บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ กำรค้ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สิน
ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น และเงิ นกู้ยืมระยะยำวที่ มีดอกเบี้ ย สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ น ส่ วนใหญ่ไม่มี
ดอกเบี้ยหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยตลำดในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ มีอตั รำดอกเบี้ ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

3.6
0.4

7.2
23.1
-

10.8
23.1
0.4

0.38 - 0.75
0.49 - 2.0

19.4

-

-

-

19.4

8.5

5.0

-

-

-

5.0

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

-

-

30.5

30.5

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

53.1
-

145.4
-

5.0

-

198.5
5.0

8.5
6.26 - 7.88
MLR บวกร้อยละ1.5
ต่อปี

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน

-

-

1.3
0.3

0.9
22.8
-

2.2
22.8
0.3

0.62 - 0.63
2.00

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

-

-

3.0

-

3.0

MOR บวกร้อยละ
1.50 ต่อปี

33.6
-

110.3
-

8.1

31.5
-

31.5
143.9
8.1

5.21 - 8.90
MLR บวกร้อยละ
1.5 ต่อปี

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
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22.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ทั ฯจัดอยู่ใ นประเภทระยะสั้ น และเงิ น กู้ยืม ระยะยำว
เงินกูย้ มื มีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ำยชำระหนี้ สินใน
ขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ำยมี ค วำมรอบรู ้ และเต็ม ใจในกำรแลกเปลี่ ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ น
อิสระในลักษณะที่ ไม่มีควำมเกี่ ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมู ลค่ำยุติธรรมขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมื อ
ทำงกำรเงิ น มู ลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้ นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมู ลค่ำที่
เหมำะสม
23.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุป ระสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับ สนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ ำงมู ลค่ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 3.85:1 (2556: 2.98:1)

24.

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สำคัญดังนี้
1) อนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนในอัตรำหุน้ ละ75 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินประมำณ 30
ล้ำนบำท และอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรสะสมเป็ นทุนสำรองตำมกฏหมำยเพิ่มเติมจำนวน 443,130 บำท
2) อนุ มตั ิกำรเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จำกทุ นจดทะเบียนเดิ ม 40 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 400,000
หุ น้ มูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท) เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 70 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 700,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้น
ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สำคัญดังนี้
1) อนุ ม ัติ ก ำรแปลงสภำพเป็ นบริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด ตำมหลัก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญั ติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
2) อนุ มตั ิ ให้เปลี่ ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯจำกเดิ มที่ ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท จำนวน 700,000
หุน้ เป็ นหุน้ ละ 0.25 บำท จำนวน 280,000,000 หุน้
3) อนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำกทุนจดทะเบียนเดิม 70 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 280,000,000
หุ ้น มู ลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท) เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจำนวน 110 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 440,000,000 หุ ้ น
มูลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 160,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท
เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็ นครั้งแรก
23

เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ มีมติให้แก้ไขจำนวนเงินปั นผลสำหรับปี
2557 ที่ ป ระกำศจ่ ำยตำมมติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น สำมัญ จำกจ ำนวน 30 ล้ำนบำทเป็ นจ ำนวน 27 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีกำรแก้ไขค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งใหม่
25. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2558
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บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จำกัด”)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิ มชื่ อ “บริ ษทั เอที พี 30 คอร์ ปอเรชั่น จำกัด”)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษทั เอที พี 30 จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
กำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และ
ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงิน
โดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ศุภชัย ปั ญญำวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2559

2

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จำกัด")
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

8
9

2558

(หน่วย: บาท)
2557

97,475,153
24,852,087
604,599
2,608,084
8,406,437
133,946,360

10,827,707
23,112,079
490,657
1,647,648
6,933,125
43,011,216

1,480,592
345,131,087
6,234,949
524,378
353,371,006
487,317,366

426,554
295,504,391
5,050,594
123,294
301,104,833
344,116,049

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จำกัด")
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
2558

(หน่วย: บาท)
2557

10
6
11
12
13

30,934,088
49,824,138
963,442
81,721,668

19,415,201
5,000,000
30,484,322
53,119,252
3,340,326
1,226,007
112,585,108

12
13
18
14

158,577,560
11,291,256
1,590,493
1,070,867
172,530,176
254,251,844

145,358,648
1,703,318
10,624,169
1,241,616
1,525,152
160,452,903
273,038,011

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จำกัด")
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(2557: หุ ้นสามัญ 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(2557: หุ ้นสามัญ 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

15

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2558

(หน่วย: บาท)
2557

110,000,000

40,000,000

110,000,000
107,189,597

40,000,000
-

3,833,130
12,042,795
233,065,522
487,317,366
-

2,800,000
28,278,038
71,078,038
344,116,049
-

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ "บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ")
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุ
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

18

18

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
2557

264,268,537
1,702,895
265,971,432

234,311,237
697,977
235,009,214

205,176,657
28,345,210
233,521,867
32,449,565
(18,781,991)
13,667,574
(1,869,687)
11,797,887

189,921,187
17,905,804
207,826,991
27,182,223
(15,206,964)
11,975,259
(3,938,310)
8,036,949

-

(360,469)
72,094
(288,375)

11,797,887

7,748,574

0.04

0.05

19

บริษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด")
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บำท)
กำไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
โอนกำไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 16)
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 21)
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชำระแล้ว
40,000,000
40,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน (หมำยเหตุ 15)
โอนกำไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 16)
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 21)
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

40,000,000
70,000,000
110,000,000

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้ สำมัญ
-

จัดสรรแล้ว สำรองตำมกฎหมำย
2,400,000
400,000
2,800,000

ยังไม่ได้จดั สรร
23,929,464
(400,000)
(3,000,000)
8,036,949
(288,375)
7,748,574
28,278,038

107,189,597
107,189,597

2,800,000
1,033,130
3,833,130

28,278,038
(1,033,130)
(27,000,000)
11,797,887
11,797,887
12,042,795

รวม
66,329,464
(3,000,000)
8,036,949
(288,375)
7,748,574
71,078,038
71,078,038
177,189,597
(27,000,000)
11,797,887
11,797,887
233,065,522
-

บริษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด")
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรก่อนภำษี
รำยกำรปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)
จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินชดเชยค่ำเสี ยหำยจำกสัญญำประกันภัย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
ตัดจำหน่ำยกำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
รำยได้ดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
เงินสดรับจำกเงินชดเชยค่ำเสี ยหำย
เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รับดอกเบี้ย
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

2558

(หน่วย: บำท)
2557

13,667,574

11,975,259

34,260,028
(1,200,000)
(349,110)
(618,479)
348,877
559,821
(141,226)
18,781,992

25,521,253
80,696
(618,479)
189,900
96,091
(7,759)
15,206,964

65,309,477

52,443,925

(1,740,008)
(113,942)
(1,453,684)
(462,466)

(299,832)
(490,657)
318,143
624,748

(438,508)
(262,565)
164,194
61,002,498
1,200,000
1,087,827
141,226
(18,781,992)
(2,627,712)
42,021,847

4,058,065
98,612
397,503
57,150,507
545,391
(27,000)
7,759
(16,376,561)
(2,308,084)
38,992,012

บริษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด")
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันเพิ่มขึ้น
จ่ำยชำระเจ้ำหนี้คำ่ สิ นทรัพย์
ซื้อยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจำกกำรกำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยออกหุน้ เพิ่มทุน
จ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำว
จ่ำยเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งเพิ่มขึ้นจำกกำรทำสัญญำเช่ำกำรเงิน
รำยกำรซื้อสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ำยชำระ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(หน่วย: บำท)
2557

(1,054,038)
(17,512,699)
1,350,000
(17,216,737)

(155,158)
(3,904,506)
(3,971,306)
700,000
(7,330,970)

(19,415,201)
(5,000,000)
182,000,000
(6,013,003)
(57,685,816)
(5,043,644)
(27,000,000)
61,842,336
86,647,446
10,827,707
97,475,153
-

17,000,000
5,000,000
(37,772,880)
(3,044,261)
(4,215,000)
(23,032,141)
8,628,901
2,198,806
10,827,707
-

67,609,614
888,275

92,408,432
-

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด”) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั
มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือกำรให้บริ กำรขนส่ ง ที่อยูต่ ำมที่
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
เมื่ อวันที่ 14 มี นำคม 2558 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิแปรสภำพ
จำกบริ ษทั จำกัดเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด โดยบริ ษทั ฯจดทะเบียน
กำรแปรสภำพบริ ษทั และได้เปลี่ยนชื่อจำกเดิม “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด” เป็ น “บริ ษทั เอทีพี
30 จำกัด (มหำชน)” กับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2558

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จัดท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติวิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำลงวัน ที่
28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่เริ่ มมี ผลบังคับในปี ปั จจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนำคตมี รำยละเอียด
ดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษ ทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ ออก
โดยสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
2558 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ ง
ถ้อยคำและคำศัพท์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวมำถื อปฏิ บ ตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิ นของ
บริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำรเปลี่ ยนแปลง
หลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรั บปรุ งนี้ กำหนดให้กิจกำรต้องรั บ รู ้ รำยกำรกำไรขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุ ญำตให้
กิจกำรเลือกรับรู ้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้
ในกำไรขำดทุนก็ได้
มำตรฐำนฉบับ ปรั บ ปรุ งดังกล่ ำวไม่ มีผ ลกระทบต่องบกำรเงิ นนี้ เนื่ อ งจำกบริ ษ ทั ฯรับ รู ้ รำยกำรกำไร
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออก
จำกงำนของพนักงำนทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุ บ ัน สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สำหรั บ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง และ
ฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี ดงั กล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ น
เมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำเงิ น สด หมำยถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝำกธนำคำร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลู กหนี้ กำรค้ำแสดงมู ลค่ำตำมจำนวนมู ลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรั บ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
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4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
อะไหล่แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
4.5 ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำ
สะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

10
5, 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับยำนพำหนะสำหรับขนส่ งระหว่ำงประกอบและทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
4.6 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น กับ บริ ษ ั ท ฯ หมำยถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จ กำรที่ มี อ ำนำจควบคุ ม บริ ษ ั ท ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมำยรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.7 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สั ญ ญำเช่ ำยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ที่ ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วย
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วน
ดอกเบี้ ยจ่ ำ ยจะบัน ทึ ก ในส่ ว นของก ำไรหรื อ ขำดทุ น ตลอดอำยุ ข องสั ญ ญำเช่ ำ สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม ำตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
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สั ญ ญำเช่ ำยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ ที่ ควำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถือเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.8 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง และ
อุปกรณ์ ของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับ คื นหมำยถึ งมู ล ค่ ำยุติธ รรมหัก ต้นทุ นในกำรขำยของสิ นทรั พ ย์ห รื อ มู ล ค่ ำจำกกำรใช้สิ น ทรั พ ย์
แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.9 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษ ัท ฯค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนัก งำน โดยใช้วิธี คิ ด ลด
แต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.10 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษ ทั ฯจะบันทึ ก ประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญ ชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ในอดี ตได้
เกิ ด ขึ้ นแล้ ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ ำ งแน่ น อนว่ ำ บริ ษั ท ฯจะเสี ยทรั พ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.11 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯรับ รู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับ รู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมู ลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.12 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่ำด้วยมู ลค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ลอื่ น ที่ ส ำมำรถสั งเกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่ำจะเป็ นข้อมู ลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องใช้ดุ ล ยพิ นิ จและ
กำรประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนเสมอ กำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญ
มีดงั นี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมิ นเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับ
โอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ ำเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญของลู กหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจ ำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิ จในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้
ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะส ำหรั บ ขนส่ งและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องท ำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งและอุปกรณ์
และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในอนำคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯจะรั บรู ้ สินทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับ ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี และขำดทุ น
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษ ทั ฯ มี รำยกำรธุ รกิ จที่ ส ำคัญกับ บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ ำว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่ำนั้นซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2558
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ กำรรถร่ วม
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำที่ปรึ กษำ
ดอกเบี้ยจ่ำย

4.0
5.8
1.1
0.3
0.3

2557
4.3
7.4
1.1
0.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
อัตรำตำมสัญญำ
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 8.5 ต่อปี
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ยอดคงค้ำงระหว่ ำงบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557
มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2557

2558
ค่ ำเบีย้ ประกันภัยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหำชน) (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 11)
บริ ษทั เอ็นพีอำร์ ทรำนส์ ทัวร์ จำกัด (มีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน)
นำยอำพล เตชำกูล (น้องชำยของผูบ้ ริ หำร)
เจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 11)
ค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงจ่ำย - บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
(มีกรรมกำรร่ วมกัน)
ค่ำที่ปรึ กษำค้ำงจ่ำย - นำยวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย - บริ ษทั กรมดิษฐ์พำร์ค จำกัด
(มีกรรมกำรร่ วมกัน)

3,011

3,766

908
908

942
145
1,087

2,502
20

3,489
-

126
2,648

120
3,609

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงค้ำงของเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ
2557 และกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้

เงินกูย้ มื
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557
5,000

เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
-

ลดลงระหว่ำงปี
(5,000)

(หน่วย: พันบำท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ยอดคงเหลื อของเงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 8.5
ต่อปี เงิ นกู้ยืมนี้ ค้ ำประกันโดยกำรจำนำยำนพำหนะส ำหรับ ขนส่ งบำงส่ วนของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งในระหว่ำงปี
2558 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนหลักประกันแล้ว
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ ำ งปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557 บริ ษั ท ฯมี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยผลประโยชน์ พ นั ก งำน
ที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
2558
2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น
7,553
6,200
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
180
89
รวม
7,733
6,289
7.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
2558
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
รวม
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบำท)
2557

23,388

21,735

355
23,743
774
24,517

224
21,959
1,026
22,985

215
120
335
24,852

110
17
127
23,112
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8.

ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบำท)
ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ง
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิม่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ยำนพำหนะ
สำหรับขนส่ง
ระหว่ำงประกอบ

รวม

274,772
94,476
(1,115)
158
368,291
83,873
(2,517)
449,647

573
573
573

275,345
94,476
(1,115)
158
368,864
83,873
(2,517)
450,220

48,925
24,770
(335)
73,360
33,245
(1,516)
105,089

-

48,925
24,770
(335)
73,360
33,245
(1,516)
105,089

294,931

573

295,504

344,558

573

345,131

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2557 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

24,770

2558 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

33,245

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อของยำนพำหนะส ำหรั บขนส่ งซึ่ งได้ม ำตำมสัญญำเช่ ำ
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนประมำณ 260 ล้ำนบำท (2557: 249.7 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯได้นำยำนพำหนะสำหรับขนส่ งมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี จำนวนประมำณ 6.2 ล้ำนบำท (2557: 28.8 ล้ำน
บำท) ไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน
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9.

ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบำท)
ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิม่

2,606
960

2,432
893

1,182
50

-

6,220
1,903

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม

3,566
1,484

3,325
422

1,232
183

49

8,123
2,138

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

5,050

3,747

1,415

49

10,261

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

382
187

1,187
417

766
134

-

2,335
738

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

569
289

1,604
533

900
131

-

3,073
953

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

858

2,137

1,031

-

4,026

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

2,997

1,721

332

-

5,050

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

4,192

1,610

384

49

6,235

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำรเช่ำ
ระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2557 (จำนวน 0.5 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

738

2558 (จำนวน 0.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร)

953

10. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ย

ตัว๋ แลกเงิน
รวม

2558
(ร้อยละต่อปี )
8.5

2557
(ร้อยละต่อปี )
8.5

2558

2557
-

19,415

-

19,415

วงเงิ นกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิ น ค้ ำประกันโดยกำรจำนำยำนพำหนะส ำหรับ ขนส่ งบำงส่ วนของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนหลักประกันแล้ว
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11. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ค่ำสิ นทรัพย์
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
ค่ำที่ปรึ กษำค้ำงจ่ำย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6 )
เงินทดรองรับ
รวม

2558
21,971
908
951
888
3,390
2,502
126
20
178
30,934

(หน่วย: พันบำท)
2557
22,016
1,087
433
3,278
3,489
120
61
30,484

2558
240,954
(32,552)
208,402
(49,824)

(หน่วย: พันบำท)
2557
232,606
(34,128)
198,478
(53,119)

12. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก : ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

158,578

145,359

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ ำกำรเงิ นกับบริ ษทั ลีสซิ่ งหลำยแห่ งเพื่อเช่ ำยำนพำหนะสำหรับขนส่ งเพื่อใช้ในกำร
ดำเนินงำนของกิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี
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บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
63,458
177,496
240,954
(13,634)
(18,918)
(32,552)
49,824

158,578

208,402

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
66,790
165,816
232,606
(13,671)
(20,457)
(34,128)
53,119

145,359

198,478

13. เงินกู้ยืมระยะยำว
ในปี 2556 บริ ษทั ฯทำสัญญำกู้ยืมเงิ นระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยมีวงเงินตำม
สัญญำจำนวน 9.5 ล้ำนบำท เงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวคิดอัตรำดอกเบี้ ยที่อำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบี้ ยเงิ นให้กูย้ ืมขั้นต่ ำ
ของธนำคำร (MLR) บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเป็ นรำยเดื อนภำยในระยะเวลำ 36 เดือน
ในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ฯได้ชำระคืนเงินกูแ้ ล้วทั้งจำนวน
วงเงิ นกู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น ค้ ำประกันโดยกำรจำนำยำนพำหนะสำหรับ ขนส่ งบำงส่ วนของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนหลักประกันแล้ว
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14. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ต้นทุนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนด้ำน
ประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

2558
1,242

(หน่วย: พันบำท)
2557
718

306
42

162
29

1,590

(214)
123
451
(27)
1,242

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

2558
151
197

(หน่วย: พันบำท)
2557
96
95

บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ
0.09 ล้ำนบำท (2557: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 16 ปี (31 ธันวำคม 2557: 16 ปี )

14

สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดกำรจ้ำงงำน)

2558
(ร้อยละต่อปี )

2557
(ร้อยละต่อปี )

3.4
4-6

3.4
4-6

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

เพิม่ ขึ้น 0.5%
(0.1)
0.1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ลดลง 0.5%
0.1
(0.1)

15. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สำคัญดังนี้
1) อนุ มตั ิ กำรจ่ำยเงิ นปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนในอัตรำหุ ้นละ 75 บำท รวมเป็ นจำนวนเงินประมำณ
30 ล้ ำ นบำท และอนุ ม ั ติ ก ำรจัด สรรก ำไรสะสมเป็ นทุ น ส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่ ม เติ ม จ ำนวน
443,130 บำท
2) อนุ มตั ิกำรเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จำกทุ นจดทะเบียนเดิ ม 40 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 400,000
หุ ้น มู ลค่ำหุ ้นละ 100 บำท) เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจำนวน 70 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 700,000 หุ ้น มูลค่ำ
หุ น้ ละ 100 บำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สำคัญดังนี้
1) อนุ ม ัติ ก ำรแปลงสภำพเป็ นบริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด ตำมหลัก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญั ติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
2) อนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯจำกเดิมที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท จำนวน 700,000 หุ ้น
เป็ นหุน้ ละ 0.25 บำท จำนวน 280,000,000 หุน้
3) อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำกทุนจดทะเบียนเดิม 70 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 280,000,000
หุ ้น มู ลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท) เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจำนวน 110 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 440,000,000 หุ ้ น
มูลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 160,000,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 0.25 บำท
เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็ นครั้งแรก
15

บริ ษ ทั ฯได้ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุ น และเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ำหุ ้นกับ กระทรวงพำณิ ช ย์แล้วเมื่ อวัน ที่
13 มีนำคม 2558 และวันที่ 19 มีนำคม 2558 ตำมลำดับ บริ ษทั ฯได้รับชำระเงินค่ำหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนจำกผูถ้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ฯจำนวน 30 ล้ำนบำทในเดือนมีนำคม 2558
ในระหว่ำงวัน ที่ 19 - 21 สิ งหำคม 2558 บริ ษ ัท ฯได้เสนอขำยหุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ ป ระชำชนทั่วไป
จำนวน 160 ล้ำนหุ ้ น มู ลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 0.95 บำท คิ ดเป็ นเงิ นจำนวน
152 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯได้รับชำระค่ำหุ ้นเพิ่มทุ นดังกล่ำวแล้วทั้งจำนวน และได้จดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุ นที่
ออกจำหน่ ำยและชำระแล้วจำกจำนวน 70 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 280 ล้ำนหุ ้น มู ลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท)
เป็ นจ ำนวน 110 ล้ำนบำท (หุ ้ นสำมัญ 440 ล้ำนหุ ้ น มู ลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้ นละ 0.25 บำท) กับกระทรวงพำณิ ชย์
เมื่อวันที่ 24 สิ งหำคม 2558
ทั้งนี้ ในกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องเกิ ดขึ้นเป็ นจำนวนเงินประมำณ
6.0 ล้ำนบำท (สุ ทธิจำกภำษีเงินได้ 1.2 ล้ำนบำท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้บนั ทึกหักกับส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญ
ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯจำนวน 440 ล้ำนหุ ้น มู ลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 27 สิ งหำคม 2558
รำยกำรกระทบยอดจำนวนหุน้ สำมัญ

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

จำนวนหุ ้น
(พันหุน้ )
400
300
700
280,000
160,000
440,000

มูลค่ำต่อหุน้
(บำท)
100
100
100
0.25
0.25
0.25

ทุนจดทะเบียน
(พันบำท)
40,000
30,000
70,000
70,000
40,000
110,000

16. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ป ระจำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
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17. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยรถร่ วม
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเบี้ยประกันภัยและค่ำพรบ.
ค่ำน้ ำมัน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์
18.

2558
47,100
58,880
34,260
8,992
50,265
17,388

(หน่วย: พันบำท)
2557
36,980
62,690
25,521
7,214
52,604
13,559

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
2558
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้จำกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ
กำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน (หมำยเหตุ 15)
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
2557

1,202

-

668
1,870

3,938
3,938

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
2558
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

-

(หน่วย: พันบำท)
2557
72
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนั ทึกในปี ก่อนแต่นำมำใช้ในระหว่ำงปี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ผลขำดทุนทำงภำษี
อื่น ๆ
รวม

2558
13,668

(หน่วย: พันบำท)
2557
11,975

ร้อยละ 20
2,734
(1,105)

ร้อยละ 20
2,395
-

241
241
1,870

124
824
595
1,543
3,938

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
2558
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลับยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ผลขำดทุนทำงภำษี
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - ยำนพำหนะสำหรับขนส่ ง
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
2557

147
318
4,219
4,684

271
248
519

7,593
8,382
15,975
11,291

2,236
8,907
11,143
10,624
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19. กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจ ำนวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำหนั ก ของหุ ้ น สำมัญ ที่ อ อกอยู่ใ นระหว่ ำ งปี เนื่ อ งจำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นสำมัญตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 บริ ษทั ฯจึงคำนวนกำไร
ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนของปี ก่อนโดยได้ปรับจำนวนหุ น้ สำมัญเพื่อสะท้อนถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
กำไรสำหรับปี (พันบำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุ น้ )
กำไรต่อหุ น้ (บำทต่อหุ ้น)

2558
11,798
313,836
0.04

2557
8,037
160,000
0.05

20. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั คือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯด ำเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในส่ วนงำนด ำเนิ น งำนที่ รำยงำนเพี ย งส่ วนงำนเดี ย ว คื อ ให้ บ ริ ก ำรรถรั บ ส่ ง
พนั ก งำน และบริ ษั ท ฯด ำเนิ นธุ รกิ จ ในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษั ท ฯประเมิ น
ผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมู ลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดี ยวกับที่ ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิ น ดังนั้น
รำยได้ กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมส่ วนงำน
ดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ในปี 2558 บริ ษ ทั ฯ มี รำยได้จำกลู ก ค้ำรำยใหญ่ จำนวนสองรำย เป็ นจำนวนเงิ นประมำณ 51.1 ล้ำนบำท
(ปี 2557: มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนสองรำย เป็ นจำนวนเงิน 52.4 ล้ำนบำท)
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21. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2556

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่ำย
(พันบำท)

ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อ
วันที่ 30 เมษำยน 2557

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557
เงินปันผลประจำปี 2557

ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อ
วันที่ 12 มีนำคม 2558

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

3,000
3,000

7.50
7.50

30,000
30,000

75.00
75.00

เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2558 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีมติให้แก้ไขจำนวนเงินปั นผลประจำปี
2557 ที่ ป ระกำศจ่ ำ ยตำมมติ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น จำกจำนวน 30 ล้ำนบำทเป็ นจำนวน 27 ล้ำนบำท
เนื่ องจำกมีกำรแก้ไขค่ำเสื่ อมรำคำของยำนพำหนะสำหรับขนส่ งใหม่ โดยได้รับเงินปั นผลคืนจำกผูถ้ ือหุ ้น
จำนวน 3 ล้ำนบำท แล้วในเดือนมิถุนำยน 2558
22. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
22.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน พื้นที่ในอำคำรและอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำโดยเฉลี่ย 3 - 10 ปี
บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

1.4
1.7
0.2

1.0
1.4
0.4

22.2 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จำนวนเงิน 3.5 ล้ำนบำท (2557: 2.6 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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23. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
23.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ทั ฯตำมที่ นิ ยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ ที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล สำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำ
เงิ น สด ลู ก หนี้ กำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น เงิ น ฝำกธนำคำรที่ มี ภ ำระค้ ำประกัน เจ้ำ หนี้ กำรค้ำ และเจ้ำหนี้ อื่ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น และเงิ นกู้ยืมระยะยำว บริ ษทั ฯมี ควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับ
เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯมี ค วำมเสี่ ย งด้ำนกำรให้ สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ ห ำรควบคุ ม ควำมเสี่ ย งนี้
โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับ ควำมเสี ยหำยที่ เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของบริ ษ ทั ฯไม่ มีกำร
กระจุ ก ตัวเนื่ องจำกบริ ษ ทั ฯมี ฐำนของลู ก ค้ำที่ ห ลำกหลำยและมี อยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงิ น สู ง สุ ด ที่
บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ กำรค้ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สิน
ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ น และเงิ นกู้ยืมระยะยำวที่ มีดอกเบี้ ย สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ น ส่ วนใหญ่ไม่มี
ดอกเบี้ยหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยตลำดในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่มีอตั รำดอกเบี้ ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

93.8
-

3.7
24.9

97.5
24.9

-

-

1.5

-

1.5

49.8

158.6

-

30.9
-

30.9
208.4

0.38
1.1 - 1.4
5.14 - 8.27
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

3.6
0.4

7.2
23.1
-

10.8
23.1
0.4

0.38 - 0.75
0.49 - 2.0

19.4

-

-

-

19.4

8.5

5.0

-

-

-

5.0

8.5

53.1
-

145.4
-

5.0

30.5
-

30.5
198.5
5.0

6.26 - 7.88
MLR บวกร้อยละ
1.5 ต่อปี

23.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ อ งจำกเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯจัดอยู่ใ นประเภทระยะสั้ นและเงิ น กู้ยืม ระยะยำว
เงินกูย้ ืมมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง จำนวนเงินที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ำยชำระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ในลัก ษณะที่ ไ ม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้องกัน วิธี ก ำรก ำหนดมู ล ค่ ำยุติธ รรมขึ้ นอยู่ก ับ ลัก ษณะของเครื่ องมื อทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
24. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุ นที่ ส ำคัญของบริ ษ ทั ฯ คือกำรจัดให้มี ซ่ ึ งโครงสร้ ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่ อสนับ สนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯและเสริ ม สร้ ำงมู ลค่ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.09:1 (2557: 3.85:1)

22

25. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่ อวัน ที่ 25 กุ ม ภำพัน ธ์ 2559 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ได้มี มติ อนุ ม ัติ ให้น ำเสนอเรื่ อ งที่ ส ำคัญ
ดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี
1) อนุ ม ตั ิ กำรจ่ำยเงิ นปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรั บปี 2558 ในอัตรำหุ ้นละ 0.022 บำท รวมเป็ น
จำนวนเงินประมำณ 9.7 ล้ำนบำท
2) อนุมตั ิจดั สรรกำไรจำนวน 590,000 บำท เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยของบริ ษทั ฯ
26. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559
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หมายเหตุ :
เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นเพียงข้อมูลสรุปสาระสาคัญของบริ ษัทหากต้องการเอกสารฉบับเต็มสามารถติ ดต่อ
คุณโชติ กา วีระศิ ลป์ โทร. 038-468-789 และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2558 (แบบ 56-2)
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ได้ที่ www.set.or.th และ www.atp30.com

รายงานประจาปี 2558 บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) 80

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
700 / 199 ม.1 ต.บ้ำนเก่ำ อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ +66 038-468-788,9 โทรสำร +66 038-468-788
http://www.atp30.com

