บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษทั ฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
มูลค่ าคงเหลือของยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของมูลค่า
สุ ทธิ ของยานพาหนะสาหรับขนส่ งจานวน 404.8 ล้านบาทและมีค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันจานวน
40.9 ล้านบาท ซึ่ งในการคานวณค่าเสื่ อมราคาดังกล่าวผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าคงเหลือเมื่อ
เลิกใช้งานของยานพาหนะสาหรับขนส่ งเหล่านั้น ดังนั้นการประมาณมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานดังกล่าวจึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อจานวนของค่าเสื่ อมราคาที่บนั ทึกในระหว่างปี
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจ และประเมินกระบวนการที่ฝ่ายบริ หารเลือกใช้ในการพิจารณามูลค่าคงเหลือของ
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อสมมติ และวิธีการที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ เช่น ตัวแทนจาหน่ายยานพาหนะ
สาหรับขนส่ งแต่ละประเภทใช้ในการคานวณหามูลค่าคงเหลือของยานพาหนะสาหรับขนส่ งตามความรู ้และ
ประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมถึงการเปรี ยบเทียบมูลค่าคงเหลือดังกล่าวกับข้อมูลตลาดภายนอก
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สาหรั บขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชี และรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4.11 และข้อ 17 ตามลาดับโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯบันทึกรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีจานวนประมาณ 6.3 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะสามารถรับรู ้รายการได้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่ งในการพิจารณาว่าบริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้น้ นั ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารอย่างมากในการจัดทา
แผนธุ รกิจและประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุ รกิจที่ได้อนุมตั ิ ดังนั้นจึงมีความ
เสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจในการจัดทาและการอนุมตั ิประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรับรู ้รายการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบ
ข้อมูลที่จาเป็ นและสมมติฐานทางด้านเศรษฐกิจที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทาประมาณการดังกล่าว โดยการ
เปรี ยบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของบริ ษทั ฯ โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสาคัญกับข้อมูลและ
ข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากาไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ขา้ พเจ้าได้
เปรี ยบเทียบประมาณการกาไรทางภาษีในอดีตกับกาไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกาไรทางภาษีดงั กล่าว ตลอดจนทดสอบการคานวณประมาณการกาไรทางภาษีใน
อนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดงั กล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญ
ต่อประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคตโดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
การรั บรู้ รายได้ จากการให้ บริ การ
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกิจหลักในการให้บริ การขนส่ งซึ่ งรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเป็ นรายการที่มีมูลค่าที่เป็ น
สาระสาคัญและเป็ นเกณฑ์ช้ ีวดั หลักในแง่ผลการดาเนิ นงานทางธุ รกิจซึ่ งผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้งบการเงินให้ความสนใจ
เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของรายได้จะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯโดยตรง ด้วยเหตุน้ ี
ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญเกี่ยวกับมูลค่าและงวดเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริ การตามนโยบายการบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบการณ์ในข้อ 4.1
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสื อยืนยันยอดรายได้ไปยังลูกค้ารายหลัก และสุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการ
ให้บริ การที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯออก
ให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้จากการให้บริ การ
แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จากการให้บริ การ โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่าน
ใบสาคัญทัว่ ไป

3

ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ป
ได้วา่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดาเนินงานต่อเนื่ อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ
กิจการที่ดาเนินการต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
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รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่า
ความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
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