
 

 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกัด (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดส ำหรับ                                   
งวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั เอทีพี 30 จ ำกดั (มหำชน) 
(รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน                   
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ปรีชำ อรุณนำรำ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5800 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกำยน 2565 



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,637                  56,245                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 96,440                  75,570                  

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 2,220                    1,296                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,172                    4,773                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,869                  8,444                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 137,338                146,328                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 2,000                    -                            

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 4 948,023                877,181                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 80,156                  78,968                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,146                    1,060                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,031,325             957,209                

รวมสินทรัพย์ 1,168,663             1,103,537             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6 51,046                  14,908                  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7 49,623                  44,202                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 10,440                  13,740                  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 135,461                144,971                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,667                    2,706                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 249,237                220,527                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 25,630                  30,040                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 321,376                299,298                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,610                  40,931                  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 13,491                  11,384                  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,869                    3,236                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 411,976                384,889                

รวมหนีสิ้น 661,213                605,416                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 11

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 682,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 170,577                170,577                
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 228,676                228,676                

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 14,000                  14,000                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 94,197                  84,868                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 507,450                498,121                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,168,663             1,103,537             

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2565 2564

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 166,308                  134,012                  

รายไดอ่ื้น 180                         1,378                      

รวมรายได้ 166,488                  135,390                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 140,844                  104,739                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14,357                    11,496                    

รวมค่าใช้จ่าย 155,201                  116,235                  

ก าไรจากการด าเนินงาน 11,287                    19,155                    

ตน้ทุนทางการเงิน (4,537)                    (4,079)                    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 6,750                      15,076                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (1,228)                    (2,555)                    

ก าไรส าหรับงวด 5,522                      12,521                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 5,522                      12,521                    

ก าไรต่อหุ้น 14

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.008                      0.018                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

หมายเหตุ 2565 2564

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 477,940                  353,615                  

รายไดอ่ื้น 430                         1,664                      

รวมรายได้ 478,370                  355,279                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 386,964                  280,566                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,103                    36,083                    

รวมค่าใช้จ่าย 428,067                  316,649                  

ก าไรจากการด าเนินงาน 50,303                    38,630                    

ตน้ทุนทางการเงิน (13,280)                  (9,890)                    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 37,023                    28,740                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (7,233)                    (4,963)                    

ก าไรส าหรับงวด 29,790                    23,777                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 29,790                    23,777                    

ก าไรต่อหุ้น 14

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.044                      0.036                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2565 2564
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 37,023                    28,740                    
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 67,872                    55,701                    
   กลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (50)                         (155)                       
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 29                           392                         
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                             43                           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 2,107                      1,581                      
   รายไดท้างการเงิน (15)                         (24)                         
   ตน้ทุนทางการเงิน 13,280                    9,890                      
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 120,246                  96,168                    
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (20,820)                  (22,261)                  
   อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง (924)                       (386)                       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,318)                    (2,350)                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -464 -171
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,158                      5,555                      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -39 150
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 632                         419                         
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 101,471                  77,124                    
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                             (218)                       
   รับดอกเบ้ีย 15 24
   รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 3,667 3,761
   จ่ายภาษีเงินได้ -4,726 -3,468
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 100,427                  77,223                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565
(หน่วย: พนับาท)

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (2,000)                    -                             

จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (869)                       (11,932)                  

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์ (4,236)                    (13,836)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (7,105)                    (25,768)                  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 16,138                    18,915                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 20,000                    -                             

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                             9,454                      

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (7,710)                    (4,970)                    

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (121,657)                (94,430)                  

จ่ายดอกเบ้ีย -13,280 -10,013
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                             64,350                    

จ่ายเงินปันผล (20,421)                  (20,466)                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (126,930)                (37,160)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (33,608)                  14,295                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 56,245                    39,961                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 22,637                    54,256                    

-                             

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากการท าสัญญาเช่า 134,225                  216,300                  

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,091                      968                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(หน่วย: พนับาท)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565

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 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                   

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

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

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               29,790                     29,790                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2565 170,577                   228,676                   14,000                     94,197                     507,450                   

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมิน     
ผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ น                                        
อย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เม่ือสถานการณ์มี                                                 
การเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯได้แสดงรายการ                         
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น                          
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2565 2564 2565 2564  

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือ 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
ตน้ทุนบริการรถร่วม 1.4 1.4 4.5 3.7 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 0.1 0.9 0.3 2.7 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - - 0.2 อตัราตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ค่ำเบีย้ประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 56 208 

   
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูบ้ริหารร่วมกนั) 1,222 1,358 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูบ้ริหาร) 234 222 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,456 1,580 

   
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 12 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,835 3,035 12,014 10,562 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 220 231 661 694 
รวม 4,055 3,266 12,675 11,256 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 90,797 71,158 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 186 - 
 3 - 6 เดือน 82 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,110 3,160 
รวมลูกหน้ีการคา้ 94,175 74,318 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (3,110) (3,160) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 91,065 71,158 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการคา้งรับ 5,128 4,249 
เงินทดรองจ่าย 156 163 
ลูกหน้ีอ่ืน 91 - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 96,440 75,570 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 3,160 
กลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (50) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 3,110 

4. ยำนพำหนะส ำหรับขนส่ง 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชียานพาหนะส าหรับขนส่งสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 877,181 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 135,032 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (25) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (64,165) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2565 948,023 

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2565 บริษัทฯมีมูลค่ า สุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้  (หมายเหตุ  9)                              
จ านวน 686 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: จ านวน 607 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในยานพาหนะส าหรับ
ขนส่ง 

5. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2565 78,968 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,521 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (4) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,329) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยำยน 2565 80,156 

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2565 บริษัทฯมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้  (หมายเหตุ  9)                                
จ านวน 5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: จ านวน 4 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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6. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 (ร้อยละต่อปี)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 31,046 14,908 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR-1.825% 20,000 - 
รวม 

 
51,046 14,908 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ านวน 30 ล้านบาท                  
(31 ธนัวาคม 2564: 31 ลา้นบาท) โดยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  

 บริษทัฯไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้โดยเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

7. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น  

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 38,733 36,184 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,456 1,580 
เจา้หน้ีอ่ืน 787 879 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1,091 869 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,155 3,882 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - 12 
เงินทดรองรับ 401 796 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 49,623 44,202 
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8. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้มืระยะยาว 36,070 43,780 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (10,440) (13,740) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 25,630 30,040 

บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงมีก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน
เร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งส้ิน 48 งวด และคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกับอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม                               
ขั้นต ่า เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดทะเบียนจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

นอกจากนั้น ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งเดียวกนัตามมาตรการสินเช่ือ
ดอกเบ้ียต ่าเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จ านวน 15 ล้านบาท โดยไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ าประกัน มีก าหนดช าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนเร่ิมตั้ งแต่                      
เดือนเมษายน 2565 รวมทั้งส้ิน 36 งวด โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่
เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีหลังจากครบก าหนด 2 ปี คือตั้ งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป                     
คิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นต ่า 

9.  สัญญำเช่ำ 

 บริษทัฯท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 8 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้รุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 ยานพาหนะ 
ส าหรับขนส่ง 

ท่ีดิน อาคาร        
และอุปกรณ์ รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565 606,532 3,946 610,478 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 132,498 1,727 134,225 
โอนเป็นสินทรัพยร์ะหวา่งงวด (12,763) - (12,763) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (39,783) (1,012) (40,795) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 686,484 4,661 691,145 
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ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565 444,269 
เพิ่มขึ้น 134,225 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 10,879 
จ่ายค่าเช่า (132,536) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 456,837 

10. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 11,384 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 2,107 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 13,491 

11. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 16.25 ลา้นบาท จากจ านวน 154.33 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 617.31 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้             
หุ้นละ 0.25 บาท) เป็นจ านวน 170.58 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 682.31 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  
0.25 บาท) โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 65 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นจ านวน 
64.35 ลา้นบาท บริษทัฯได้รับช าระค่าหุ้นดังกล่าวและจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้            
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 
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12. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
   เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 20.5 0.03 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2564 20.5 0.03 

13. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย    
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (1,044) 133 554 133 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,272 2,422 6,679 4,830 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 1,228 2,555 7,233 4,963 
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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 

 2565 2564 2565 2564 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 5,522 12,521 29,790 23,777 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 682,310 682,310 682,310 666,596 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.008 0.018 0.044 0.036 

15. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว  คือ ให้บริการรถรับส่ง
พนักงาน และบริษัทฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผล                       
การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้                            
เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน                   
ดังนั้น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน            
ตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

16. หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 23.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: จ านวน 12.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั                         
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

17. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 


