
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดเกำ้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั เอทีพี 30 จ  ำกดั (มหำชน) 
(รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน                   
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถ       ได้
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

กรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2564 



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,256                  39,961                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 82,385                  59,969                  
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 1,343                    957                       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 3,335                    3,666                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,397                    7,184                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 150,716                111,737                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 4 805,280                634,663                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 78,236                  73,816                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 923                       962                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 884,439                709,441                

รวมสินทรัพย์ 1,035,155             821,178                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6 18,915                  -                            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7 39,569                  44,975                  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 12,480                  7,460                    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 132,420                103,084                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,913                    1,763                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 205,297                157,282                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 33,790                  34,326                  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 254,520                162,291                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,777                  33,948                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 11,640                  10,277                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,977                    2,558                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 341,704                243,400                

รวมหนีสิ้น 547,001                400,682                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 11
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น
         (31 ธนัวาคม 2563: หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 170,577                154,327                
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น

         (31 ธนัวาคม 2563: หุ้นสามญั 617,310,058 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 170,577                154,327                
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 228,676                180,576                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 12,340                  12,340                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 76,561                  73,253                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 488,154                420,496                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,035,155             821,178                
-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 134,012                  96,751                    

รายไดอ่ื้น 1,378                     190                        

รวมรายได้ 135,390                  96,941                    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 104,739                  74,254                    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 11,496                    8,269                     

รวมค่าใช้จ่าย 116,235                  82,523                    

ก าไรจากการด าเนินงาน 19,155                    14,418                    

ตน้ทุนทางการเงิน (4,079)                    (2,745)                    

กลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -                             23                          

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 15,076                    11,696                    

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (2,555)                    (1,692)                    

ก าไรส าหรับงวด 12,521                    10,004                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 12,521                    10,004                    

ก าไรต่อหุ้น 14

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.018                     0.016                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 353,615                  286,542                  

รายไดอ่ื้น 1,664                     475                        

รวมรายได้ 355,279                  287,017                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 280,566                  223,030                  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 36,238                    32,823                    

รวมค่าใช้จ่าย 316,804                  255,853                  

ก าไรจากการด าเนินงาน 38,475                    31,164                    

ตน้ทุนทางการเงิน (9,890)                    (8,377)                    

กลบัรายการ (ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) 155                        (1,442)                    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 28,740                    21,345                    

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (4,963)                    (2,395)                    

ก าไรส าหรับงวด 23,777                    18,950                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 23,777                    18,950                    

ก าไรต่อหุ้น 14

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.036                     0.031                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 28,740                    21,345                    
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 55,701                    47,844                    
   ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (155)                       1,442                     
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 392                        30                          
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 43                          -                             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,581                     1,363                     
   รายไดท้างการเงิน (24)                         (35)                         
   ตน้ทุนทางการเงิน 9,890                     8,377                     
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 96,168                    80,366                    
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (22,261)                  2,466                     
   อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (386)                       (357)                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,350)                    6,773                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -171 329
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,555                     (12,020)                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 150 -1,688
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 419                        212                        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 77,124                    76,081                    
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (218)                       (155)                       
   รับดอกเบ้ีย 24 35
   รับคืนภาษีเงินได้ 3,761 4,067
   จ่ายภาษีเงินได้ -3,468 -2,881
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 77,223                    77,147                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                             839                        

จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (11,932)                  (178)                       

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์ (13,836)                  (8,176)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (25,768)                  (7,515)                    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 18,915                    (11,968)                  

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น -                             5,000                     

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้น -                             (5,000)                    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 9,454                     15,000                    

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (4,970)                    (2,700)                    

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (94,430)                  (53,383)                  

จ่ายดอกเบ้ีย -10,013 -8,377
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 64,350                    -                             

จ่ายเงินปันผล (20,466)                  (12,350)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (37,160)                  (73,778)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 14,295                    (4,146)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 39,961                    40,910                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 54,256                    36,764                    

-                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่า 216,300                  73,707                    

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 968                        7,257                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 154,327                   180,576                   10,900                     58,289                     404,092                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                               -                               -                               (12,346)                    (12,346)                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               18,950                     18,950                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 154,327                   180,576                   10,900                     64,893                     410,696                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 154,327                   180,576                   12,340                     73,253                     420,496                   
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 11) 16,250                     48,100                     -                               -                               64,350                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                               -                               -                               (20,469)                    (20,469)                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               23,777                     23,777                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2564 170,577                   228,676                   12,340                     76,561                     488,154                   

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท เอทพี ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับ         
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ 
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 ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ                              
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบั              
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรน               
ในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ            
งบการเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
นโยบาย 

การก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  

รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ตน้ทุนบริการรถร่วม 1.4 1.1 3.7 3.2 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 0.9 1.0 2.7 3.4 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - 0.3 0.2 1.1 อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา 0.2 0.2 0.5 0.5 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ค่ำเบีย้ประกนัภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 701 325 

   
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลและกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหารร่วมกนั) 1,127 782 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหารและนอ้งชายกรรมการผูจ้ดัการ) 284 319 

 1,411 1,101 

   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 7)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 80 330 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,877 2,905 10,089 8,771 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 231 198 694 595 
รวม 3,108 3,103 10,783 9,366 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 74,306 56,496 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 2,412 932 
    6 - 12 เดือน - 854 
    มากกวา่ 12 เดือน 3,160 2,461 
รวมลูกหน้ีการคา้ 79,878 60,743 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,160) (3,315) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 76,718 57,428 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการคา้งรับ 4,933 2,401 
เงินทดรองจ่าย 134 140 
ลูกหน้ีอ่ืน 600 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 82,385 59,969 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,315 
กลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (155) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 3,160 
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4. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชียานพาหนะส าหรับขนส่งส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 634,663 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 223,155 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (26) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (52,512) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 805,280 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564 บริษัทฯมีมูลค่ า สุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้  (หมายเหตุ  9)                              
จ านวน 535 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: จ  านวน 414 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในยานพาหนะส าหรับ
ขนส่ง 

5. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 73,816 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,949 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 123 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (671) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,981) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 78,236 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564 บริษัทฯมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้  (หมายเหตุ 9)                                
จ านวน 3.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: จ  านวน 4.7 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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6. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 18,915 - 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  านวน 12 ล้านบาท                    
(31 ธนัวาคม 2563: 31 ลา้นบาท) 

7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ 28,840 27,023 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,411 1,101 
เจา้หน้ีอ่ืน 955 884 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 968 11,932 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,766 3,483 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 80 330 
เงินทดรองรับ 549 222 
รวม 39,569 44,975 

8. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว 46,270 41,786 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (12,480) (7,460) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 33,790 34,326 

บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงมีก าหนดช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่                
เดือนธนัวาคม 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมขั้นต ่า เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนั
โดยการจดทะเบียนจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
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นอกจากนั้ น ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทฯได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งเดียวกันตามมาตรการ           
สินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จ  านวน 15 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2565                              
และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

9.  สัญญำเช่ำ 

บริษทัฯท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 8 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 ยานพาหนะ 
ส าหรับขนส่ง 

ท่ีดิน อาคาร        
และอุปกรณ์ รวม 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 413,938 4,659 418,597 
เพ่ิมข้ึน 215,117 874 215,991 
โอนเป็นทรัพยสิ์นระหวา่งงวด (65,677) (898) (66,575) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (27,908) (1,097) (29,005) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 535,470 3,538 539,008 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 (หน่วย: พนับาท) 
   30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
    (ตรวจสอบแลว้) 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า   411,493 279,816 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย   (24,553) (14,441) 
รวม   386,940 265,375 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (132,420) (103,084) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 254,520 162,291 
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ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 10,848 29,005 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,452 8,575 

10. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 10,277 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,581 
หกั:   จ่ายในระหวา่งงวด (218) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 11,640 

11. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 16.25 ล้านบาท จากจ านวน 154.33 ล้านบาท (หุ้นสามญัจ านวน 617.31 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้            
หุ้นละ 0.25 บาท) เป็นจ านวน 170.58 ล้านบาท (หุ้นสามญัจ านวน 682.31 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  
0.25 บาท) โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 65 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นจ านวน 
64.35 ล้านบาท บริษทัฯได้รับช าระค่าหุ้นดงักล่าวและจดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้            
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 

12. เงินปันผลจ่ำย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 12.4 0.02 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
12.4 0.02 
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 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 20.5 0.03 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 
20.5 0.03 

13. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 133 - 133 - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,422 1,692 4,830 2,395 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 2,555 1,692 4,963 2,395 

14. ก ำไรต่อหุ้น 

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

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือน         
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 12,521 10,004 23,777 18,950 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 682,310 617,310 666,596 617,310 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.018 0.016 0.036 0.031 
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15. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

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

16. หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 11.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: จ  านวน 13 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั                         
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

17. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 


