บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการให้บริ การขนส่ ง ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 700/199 หมู่ที่ 1
ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิแปรสภาพจาก
บริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด โดยบริ ษทั ฯจดทะเบียนการ
แปรสภาพบริ ษทั และได้เปลี่ยนชื่ อจากเดิม “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จากัด” เป็ น “บริ ษทั เอทีพี 30
จากัด (มหาชน)” กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าหนดในพระราชบัญญัติวิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า ลงวัน ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี บัญชี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบ นั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ จานวน
หลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยค าและค าศัพท์
การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
เมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรั บ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
อะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
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4.5 ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
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ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับยานพาหนะสาหรับขนส่ งระหว่างประกอบและทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯตัดรายการยานพาหนะสาหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจากบัญชี
4.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ มบริ ษทั ฯหรื อถู ก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จการที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.7 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ า ยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ที่ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วน
ดอกเบี้ ย จ่ า ยจะบัน ทึ ก ในส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม าตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สั ญญาเช่ า ยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ที่ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.8 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง และ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ คื นหมายถึ ง มูล ค่ า ยุติธ รรมหัก ต้นทุ นในการขายของสิ นทรั พ ย์หรื อมู ล ค่า จากการใช้สินทรั พ ย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.9 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษ ัท ฯค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน โดยใช้วิธี คิ ด ลด
แต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิส ระได้ท าการประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.10 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ตได้
เกิ ด ขึ้ นแล้ ว และมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่ า บริ ษัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.11 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณ
จากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
4

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.12 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูล อื่น ที่ส ามารถสัง เกตได้ของสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
5
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การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดท างบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จและการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ
มีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ า เสื่ อมราคาของยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรั บรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี และขาดทุ น
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มี รายการธุ รกิ จที่ ส าคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่ าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2559
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ การรถร่ วม
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ค่าที่ปรึ กษา
ดอกเบี้ยจ่าย

4.9
5.2
1.1
0.6
-

2558
4.0
5.8
1.1
0.3
0.3

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราตามสัญญา
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 8.5 ต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2559
ค่ าเบีย้ ประกันภัยจ่ ายล่ วงหน้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน) (มีกรรมการร่ วมกัน)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
บริ ษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด (มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน)
นายวินยั พุ่มพิศ (ผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ)
นายอาพล เตชากูล (น้องชายกรรมการผูจ้ ดั การ)
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย - บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
(มีกรรมการร่ วมกัน)
ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย - นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ (กรรมการของบริ ษทั ฯ)
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย - บริ ษทั กรมดิษฐ์พาร์ค จากัด
(มีกรรมการร่ วมกัน)
ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย - นางสมหะทัย พานิชชีวะ
(กรรมการของบริ ษทั ฯ)

1,957

3,011

885
291
48
1,224

908
908

1,637
50

2,502
20

130

126

9
1,826

2,648
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.

2559
10,344
200
10,544

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
รายได้จากการให้บริ การค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8.

(หน่วย: พันบาท)
2558
7,553
180
7,733

(หน่วย: พันบาท)
2558

34,397

23,388

154
34,551
1,271
4
1
35,827

355
23,743
774
215
120
24,852

เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคา้ ประกัน
ยอดคงเหลื อนี้ คือ เงิ นฝากออมทรัพย์และเงิ นฝากประจาซึ่ งบริ ษทั ฯได้นาไปค้ าประกันหนังสื อค้ าประกัน
ธนาคาร
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9.

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบาท)
ยานพาหนะ
สาหรับขนส่ ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้ อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยานพาหนะ
สาหรับขนส่ ง
ระหว่างประกอบ

รวม

368,291
83,873
(2,517)
449,647
100,929
(446)
550,130

573
573
(173)
400

368,864
83,873
(2,517)
450,220
100,929
(619)
550,530

73,360
33,245
(1,516)
105,089
40,931
(298)
145,722

-

73,360
33,245
(1,516)
105,089
40,931
(298)
145,722

344,558

573

345,131

404,408

400

404,808

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2558 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ)

33,245

2559 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ)

40,931

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อของยานพาหนะสาหรั บขนส่ งซึ่ งได้มาตามสัญญาเช่ า
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจานวนประมาณ 324 ล้านบาท (2558: 260 ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯได้นายานพาหนะสาหรับขนส่ งบางส่ วนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
จานวนประมาณ 6.2 ล้านบาท ไปค้ าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อที่บริ ษทั ฯได้รับจากสถาบันการเงิน ซึ่ งในระหว่างปี
2559 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนหลักประกันแล้ว
10. ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
(หน่ วย : พันบาท)
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ระหว่างก่อสร้าง ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิม่

3,566
1,484

3,325
422

1,232
183

49

-

8,123
2,138

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ตัดจาหน่าย

5,050
650
1,863
(290)

3,747
460
(49)

1,415
159
-

49
1,814
(1,863)
-

1,635
-

10,261
4,718
(339)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

7,273

4,158

1,574

-

1,635

14,640

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

569
289

1,604
533

900
131

-

-

3,073
953

858
579

2,137
564

1,031
143

-

133

4,026
1,419

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่ วนที่ตดั จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(17)

(9)

-

-

-

(26)

1,420

2,692

1,174

-

133

5,419

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4,192

1,610

384

49

-

6,235

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5,853

1,466

400

-

1,502

9,221

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2558 (จานวน 0.8 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในต้นทุนบริ การ)

953

2559 (จานวน 1.1 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ส่ วนที่เหลือรวมอยู่ในต้นทุนบริ การ)

1,419
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11. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เงินทดรองรับ
รวม

2559
22,253
1,224
1,010
304
3,041
1,826
209
29,867

(หน่วย: พันบาท)
2558
21,971
908
951
888
3,390
2,648
178
30,934

2559
242,404
(24,446)
217,958
(67,618)

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

12. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม
หัก : ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

150,340

158,578

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่ าการเงินกับบริ ษทั ลี สซิ่ งหลายแห่ งเพื่อเช่ายานพาหนะสาหรับขนส่ งเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานของกิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี
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บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
79,672
162,732
242,404
(12,054)
(12,392)
(24,446)
67,618

150,340

217,958

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

158,578

208,402

13. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้
ดังนี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2559
1,590

(หน่วย: พันบาท)
2558
1,242

350
54

306
42

96
2,175
(176)

-

4,089

1,590
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้
2559
185
219

ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(หน่วย: พันบาท)
2558
151
197

บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนประมาณ
0.19 ล้านบาท (2558: 0.09 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 15 ปี (2558: 16 ปี )
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดการจ้างงาน)

2559
(ร้อยละต่อปี )
3.2
4-6

2558
(ร้อยละต่อปี )
3.4
4-6

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(0.2)
0.3
0.2
(0.2)

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(0.1)
0.1
0.1
(0.1)

14. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญดังนี้
1) อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานในอัตราหุ ้นละ 75 บาท รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ
30 ล้า นบาท และอนุ ม ัติ ก ารจัด สรรก าไรสะสมเป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายเพิ่ ม เติ ม จ านวน
443,130 บาท
2) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 40 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 400,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 70 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 700,000 หุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 300,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
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เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญดังนี้
1) อนุ ม ัติ ก ารแปลงสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
2) อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯจากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จานวน 700,000 หุ ้น
เป็ นหุ น้ ละ 0.25 บาท จานวน 280,000,000 หุน้
3) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 70 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 280,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท) เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 110 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ น้ ละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 160,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรก
บริ ษ ทั ฯได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่ม ทุ นและเปลี่ ยนแปลงมูลค่ าหุ ้นกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่
13 มีนาคม 2558 และวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตามลาดับ บริ ษทั ฯได้รับชาระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ฯจานวน 30 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2558
ในระหว่า งวันที่ 19 - 21 สิ งหาคม 2558 บริ ษ ัท ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้ แก่ ป ระชาชนทั่วไป
จานวน 160 ล้านหุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.95 บาท คิ ดเป็ นเงิ นจานวน
152 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้รับชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจานวน และได้จดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงทุนที่
ออกจาหน่ ายและชาระแล้วจากจานวน 70 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 280 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
เป็ นจ านวน 110 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 440 ล้านหุ ้น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) กับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2558
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็ นจานวนเงินประมาณ
6.0 ล้านบาท (สุ ทธิจากภาษีเงินได้ 1.2 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้บนั ทึกหักกับส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจานวน 440 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 27 สิ งหาคม 2558
รายการกระทบยอดจานวนหุน้ สามัญ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จานวนหุน้
(พันหุ น้ )
400
300
700
280,000
160,000
440,000

มูลค่าต่อหุน้
(บาท)
100
100
100
0.25
0.25
0.25

ทุนจดทะเบียน
(พันบาท)
40,000
30,000
70,000
70,000
40,000
110,000
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15. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
16. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายรถร่ วม
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าพรบ.
ค่าน้ ามัน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
17.

(หน่วย: พันบาท)
2558
47,100
58,880
34,260
8,992
50,265
17,388

2559
62,515
59,199
42,461
10,588
54,594
16,015

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2558

2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 14)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

1,202

3,164
3,164

668
1,870
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จานวนภาษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

454

(หน่วย: พันบาท)
2558
-

รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกในปี ก่อนแต่นามาใช้ในระหว่างปี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2559
25,095

(หน่วย: พันบาท)
2558
13,668

ร้อยละ 20
5,019
(1,855)
3,164

ร้อยละ 20
2,734
(1,105)
241
1,870

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - ยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2558

23
818
6,315
7,156

147
318
4,219
4,684

8,681
12,476
21,157
14,001

7,593
8,382
15,975
11,291
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18. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจ านวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของหุ ้ น สามัญ ที่ อ อกอยู่ ใ นระหว่ า งปี เนื่ อ งจากมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริ ษทั ฯจึงคานวนกาไร
ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานของปี ก่อนโดยได้ปรับจานวนหุ น้ สามัญเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
กาไรสาหรับปี (พันบาท)
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
กาไรต่อหุ น้ (บาทต่อหุ ้น)

2559
21,931
440,000
0.05

2558
11,798
313,836
0.04

19. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯด าเนิ นธุ ร กิ จหลัก ในส่ วนงานดาเนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส่ วนงานเดี ย ว คื อ ให้บ ริ ก ารรถรั บ ส่ ง
พนัก งาน และบริ ษ ัท ฯด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เ ดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิ น ดังนั้น รายได้
ก าไรจากการด าเนิ น งาน และสิ นทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นการรายงานตามส่ ว นงาน
ดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2559 บริ ษ ทั ฯ ไม่มีรายได้จากลู กค้ารายใดที่มีมู ลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ของ
กิจการ (2558: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวนสองราย เป็ นจานวนเงิน 51.1 ล้านบาท)
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20. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2557

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่ อ
วันที่ 12 มีนาคม 2558

รวมเงินปันผลสาหรับปี 2558
เงินปันผลประจาปี 2558

ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่ อ
วันที่ 4 เมษายน 2559

รวมเงินปันผลสาหรับปี 2559

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

30,000
30,000

9,680
9,680

75.00
75.00

0.022
0.022

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีมติให้แก้ไขจานวนเงินปั นผลประจาปี
2557 ที่ ป ระกาศจ่ ายตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นจากจานวน 30 ล้านบาทเป็ นจานวน 27 ล้านบาท
เนื่ องจากมีการแก้ไขค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ งใหม่ โดยได้รับเงินปั นผลคืนจากผูถ้ ือหุ ้น
จานวน 3 ล้านบาท แล้วในเดือนมิถุนายน 2558
21. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
21.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 3 - 10 ปี
บริ ษทั ฯ มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

2.6
2.2
-

1.4
1.7
0.2

21.2 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จานวนเงิน 3.7 ล้านบาท (2558: 3.5 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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22. เครื่องมือทางการเงิน
22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ส าคัญของบริ ษ ทั ฯตามที่ นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่า
เงิ นสด ลู ก หนี้ ก ารค้า และลู ก หนี้ อื่น เงิ นฝากธนาคารที่ มี ภ าระค้ า ประกัน เจ้า หนี้ การค้า และเจ้า หนี้ อื่ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น และเงิ นกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯมี ค วามเสี่ ย งด้า นการให้สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ การค้า ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ ม ความเสี่ ย งนี้
โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯไม่มีการ
กระจุ ก ตัวเนื่ องจากบริ ษ ทั ฯมี ฐานของลู กค้า ที่ หลากหลายและมี อยู่จานวนมากราย จานวนเงิ นสู ง สุ ดที่
บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและ
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ไม่มีดอกเบี้ยหรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดในปัจจุบนั
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

32.0
-

13.0
35.8

45
35.8

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน

-

-

2.9

-

2.9

0.37
0.8

-

-

-

29.9

29.9

-

67.6

150.3

-

-

217.9

4.3 - 8.9

หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

93.8
-

3.7
24.9

97.5
24.9

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน

-

-

1.5

-

1.5

0.38
1.1 - 1.4

-

-

-

30.9

30.9

-

49.8

158.6

-

-

208.4

5.14 - 8.27

หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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22.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ นใกล้เคียงกับมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชาระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลัก ษณะที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกัน วิธี การก าหนดมู ล ค่ า ยุติธ รรมขึ้ นอยู่ก ับ ลัก ษณะของเครื่ องมื อทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
23. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ างมูล ค่าการถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.10:1 (2558: 1.09:1)
24. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
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