
 

 

 

บริษทั เอทีพี 30 จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จาํกัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดสาํหรับ                                   

งวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั เอทีพี 30 จาํกดั (มหาชน) 

(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน                   

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ปรีชา อรุณนารา  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 8 สิงหาคม 2565 



ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,825                  56,245                  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 94,632                  75,570                  

อะไหล่และวสัดุสินเปลือง 2,055                    1,296                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 1,424                    4,773                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 12,179                  8,444                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 129,115                146,328                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ยานพาหนะสาํหรับขนส่ง 4 953,459                877,181                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 77,820                  78,968                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,213                    1,060                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,032,492             957,209                

รวมสินทรัพย์ 1,161,607             1,103,537             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เอทีพ ี30 จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6 31,222                  14,908                  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7 44,382                  44,202                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 10,440                  13,740                  

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 146,035                144,971                

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,913                    2,706                    

รวมหนีสินหมุนเวยีน 233,992                220,527                

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 28,240                  30,040                  

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 335,782                299,298                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,338                  40,931                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 12,466                  11,384                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3,861                    3,236                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 425,687                384,889                

รวมหนีสิน 659,679                605,416                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เอทีพ ี30 จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 11

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 170,577                170,577                

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 170,577                170,577                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 228,676                228,676                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 14,000                  14,000                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 88,675                  84,868                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 501,928                498,121                

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,161,607             1,103,537             

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ

บริษัท เอทีพ ี30 จาํกดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 158,604                  109,248                  

รายไดอื้น 117                         175                         

รวมรายได้ 158,721                  109,423                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 126,986                  92,495                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13,434                    12,270                    

รวมค่าใช้จ่าย 140,420                  104,765                  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 18,301                    4,658                      

ตน้ทุนทางการเงิน (4,497)                    (3,102)                    

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 13,804                    1,556                      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (2,737)                    (108)                       

กาํไรสําหรับงวด 11,067                    1,448                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 11,067                    1,448                      

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.016                      0.002                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เอทีพ ี30 จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 311,632                  219,603                  

รายไดอื้น 250                         286                         

รวมรายได้ 311,882                  219,889                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 246,120                  175,827                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,746                    24,587                    

รวมค่าใช้จ่าย 272,866                  200,414                  

กาํไรจากการดาํเนินงาน 39,016                    19,475                    

ตน้ทุนทางการเงิน (8,743)                    (5,811)                    

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 30,273                    13,664                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (6,005)                    (2,408)                    

กาํไรสําหรับงวด 24,268                    11,256                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                             -                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,268                    11,256                    

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.036                      0.017                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

บริษัท เอทีพ ี30 จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 30,273                    13,664                    

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 44,442                    35,109                    

   ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) (50)                         (155)                       

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายยานพาหนะสาํหรับขนส่งและอุปกรณ์ 21                           389                         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอืน -                             42                           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิมขึน 1,082                      1,054                      

   รายไดท้างการเงิน (15)                         (24)                         

   ตน้ทุนทางการเงิน 8,743                      5,811                      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 84,496                    55,890                    

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (19,012)                  (7,400)                    

   อะไหล่และวสัดุสินเปลือง (759)                       (323)                       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,628)                    (3,732)                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (402)                       (153)                       

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 241                         1,895                      

   หนีสินหมุนเวียนอืน -793 212

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 624                         139                         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 61,767                    46,528                    

   รับดอกเบีย 15                           24                           

   รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 3,667                      3,761                      

   จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย (3,021)                    (2,130)                    

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 62,428                    48,183                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท เอทีพ ี30 จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

จ่ายชาํระเจา้หนีค่าซือทรัพยสิ์นถาวร (869)                       (11,932)                  

ซือยานพาหนะสาํหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์ (1,967)                    (7,779)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,836)                    (19,711)                  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิมขึน 16,314                    12,233                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                             9,454                      

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (5,100)                    (2,480)                    

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (79,065)                  (61,039)                  

จ่ายดอกเบีย (8,743)                    (5,934)                    

เงินสดรับจากการเพิมทุน -                             64,350                    

จ่ายเงินปันผล (20,418)                  (20,466)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (97,012)                  (3,882)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ (37,420)                  24,590                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 56,245                    39,961                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 18,825                    64,551                    

-                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยเ์พิมขึนจากการทาํสัญญาเช่า 116,613                  216,433                  

   ซืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 765                         4,162                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(หน่วย: พนับาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

บริษัท เอทีพ ี30 จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -

และชาํระแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 154,327                  180,576                  12,340                    73,253                    420,496                  

ออกหุ้นสามญัเพิมทุน (หมายเหตุ 11) 16,250                    48,100                    -                              -                              64,350                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                              -                              -                              (20,469)                   (20,469)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              11,256                    11,256                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มถุินายน 2564 170,577                  228,676                  12,340                    64,040                    475,633                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 170,577                  228,676                  14,000                    84,868                    498,121                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                              -                              -                              (20,461)                   (20,461)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              24,268                    24,268                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มถุินายน 2565 170,577                  228,676                  14,000                    88,675                    501,928                  

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

บริษทั เอทีพ ี30 จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มถุินายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท เอทีพ ี30 จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมิน     

ผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ น                                        

อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มี                                                 

การเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯได้แสดงรายการ                         

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น                          

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด                 

ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ                  

เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน                

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือ 

กิจการทีเกียวข้องกัน 

ตน้ทุนบริการรถร่วม 1.5 1.2 3.1 2.3 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 0.1 0.9 0.2 1.8 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - - 0.2 อตัราตามสัญญา 

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 0.2 0.1 0.4 0.3 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

ค่าเบยีประกันภัยจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเกียวข้องกัน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 49 208 

   

เจ้าหนกีารค้า - บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหารร่วมกนั) 1,271 1,358 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหาร) 221 222 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,492 1,580 

   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 12 12 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,193 4,099 7,800 7,212 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 221 232 441 463 

รวม 4,414 4,331 8,241 7,675 

3. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 87,465 71,158 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 555 - 

 มากกวา่ 12 เดือน 3,110 3,160 

รวมลูกหน้ีการคา้ 91,130 74,318 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,110) (3,160) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 88,020 71,158 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการคา้งรับ 6,369 4,249 

เงินทดรองจ่าย 243 163 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 94,632 75,570 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 3,160 

กลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (50) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 3,110 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

4. ยานพาหนะสําหรับขนส่ง 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชียานพาหนะสาํหรับขนส่งสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565 877,181 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 118,292 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (17) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (41,997) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 953,459 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯมีมูลค่ าสุทธิตามบัญชี ของสินทรัพย์สิทธิการใช้  (หมายเหตุ  9)                              

จาํนวน 693 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: จาํนวน 607 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในยานพาหนะสําหรับ

ขนส่ง 

5. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565 78,968 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,052 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (4) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,196) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 77,820 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  2565 บริษัทฯมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้  (หมายเหตุ  9)                                

จาํนวน 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: จาํนวน 4 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

6. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 31,222 14,908 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวน 25 ล้านบาท                    

(31 ธนัวาคม 2564: 31 ลา้นบาท)  
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7. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอืีน  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,333 36,184 

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,492 1,580 

เจา้หน้ีอ่ืน 674 879 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 765 869 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,595 3,882 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 12 12 

เงินทดรองรับ 511 796 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 44,382 44,202 

8. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะยาว 38,680 43,780 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,440) (13,740) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 28,240 30,040 

บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน

เร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 48 งวด และคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกับอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม                               

ขั้นตํ่า เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดทะเบียนจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

นอกจากนั้น ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งเดียวกนัตามมาตรการสินเช่ือ

ดอกเบ้ียตํ่าเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

จาํนวน 15 ล้านบาท โดยไม่มีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกัน มีกาํหนดชําระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนเร่ิมตั้ งแต่                      

เดือนเมษายน 2565 รวมทั้งส้ิน 36 งวด โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่

เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีหลังจากครบกาํหนด 2 ปี คือตั้ งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป                     

คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า 
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9.  สัญญาเช่า 

 บริษทัฯทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 8 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้รุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 ยานพาหนะ 

สาํหรับขนส่ง 

ท่ีดิน อาคาร        

และอุปกรณ์ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565 606,532 3,946 610,478 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 116,477 136 116,613 

โอนเป็นสินทรัพยร์ะหวา่งงวด (3,598) - (3,598) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (25,994) (662) (26,656) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 693,417 3,420 696,837 

ข) หนสิีนตามสัญญาเช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565 444,269 

เพิ่มขึ้น 116,613 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 7,274 

จ่ายค่าเช่า (86,339) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 481,817 
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10. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 11,384 

บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,082 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 12,466 

11. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาํนวน 16.25 ลา้นบาท จากจาํนวน 154.33 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 617.31 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้             

หุ้นละ 0.25 บาท) เป็นจาํนวน 170.58 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 682.31 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  

0.25 บาท) โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 65 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 

เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นจาํนวน 

64.35 ลา้นบาท บริษทัฯได้รับชาํระค่าหุ้นดังกล่าวและจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้            

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 

12. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

   เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 20.5 0.03 

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 20.5 0.03 
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13. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    

ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 507 (684) 1,598 - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,230 792 4,407 2,408 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,737 108 6,005 2,408 

14. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวน                        

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือน         

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 11,067 1,448 24,268 11,256 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 682,310 682,310 682,310 658,608 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.016 0.002 0.036 0.017 
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15. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว  คือ ให้บริการรถรับส่ง

พนักงาน และบริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผล                       

การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้                            

เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน                   

ดังนั้น รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน            

ตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

16. หนังสือคําประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จาํนวน 23.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: จาํนวน 12.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั                         

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

17. มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า

ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 


