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1.      นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ        

ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการที่ส าคัญในช่วงทีผ่านมา 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ ากดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2548 

โดยนายปิยะ เตชากูล ร่วมกบันายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์และนายชาติชาย พานิชชีวะ เพ่ือด าเนินธุรกิจให้บริการขนส่ง

บุคลากรระหว่างเขตชุมชนท่ีพกัอาศยัไปยงัสถานประกอบการ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี, 

อมตะซิต้ี จังหวดัระยอง และขยายไปยงัสถานประกอบการภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาค

ตะวนัออกซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก  ต่อมาบริษทัมีการ

เติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 

2558 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรถโดยสารใหบ้ริการ 4 ประเภท ไดแ้ก่ รถบสั รถมินิบสั รถตูว้ีไอพีและ

รถตู ้จ  านวนรวม 139 คนั  

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นผูใ้ห้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากร ระหว่างแหล่งท่ีพกั
อาศยัในเขตชุมชนไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาค
ตะวนัออก (Eastern Seaboard) ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางจากกรม
ขนส่งทางบก โดยบริษทัมีรถโดยสารใหบ้ริการ 4 ประเภท ไดแ้ก่ รถบสั (จ านวนท่ีนัง่มากกว่า 40 ท่ีนัง่) รถมินิบสั 
(จ านวนท่ีนัง่ไม่เกิน 30 ท่ีนัง่) รถตูวี้ไอพี (จ านวนท่ีนัง่ไม่เกิน 8 ท่ีนัง่) และรถตู ้โดยแบ่งรูปแบบการบริการเป็น 2 
รูปแบบ (1) การใหบ้ริการโดยรถโดยสารของบริษทั ซ่ึงประมาณร้อยละ 91 เป็นรถบสั ส่วนท่ีเหลือเป็นรถตู ้รถตูว้ีไอ
พีและรถมินิบสัและ (2) การใหบ้ริการโดยรถร่วมบริการ ซ่ึงประมาณร้อยละ 88 เป็นรถตู ้ส่วนท่ีเหลือเป็นรถบสั อีก
ทั้งทางบริษทัยงัมีน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารการเดินรถ ท าใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนและคุณภาพการ
ขบัของนกัขบั รวมถึงเส้นทางการเดินรถและเวลาในการเดินรถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและการจดัการ
เดินรถ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทได้ให้ความส าคัญแก่การพัฒนาคุณภาพของนักขับ โดยก าหนด
กระบวนการคดัเลือกนกัขบั รวมถึงการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะความปลอดภยัในการขบัรถเพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
ใหบ้ริการ รวมทั้งปลกูฝังใหเ้กิดความใส่ใจต่อสวสัดิภาพในชีวิตและทรัพยสิ์นของลกูคา้และผูร่้วมเดินทางบนถนน 

 
1.1     วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทั 

           วิสยัทศัน ์
           เราจะเป็นผูน้ าในการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่พฒันาการบริการ  
เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการและสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 
         รักษาฐานธุรกิจใหเ้ขม้แขง็ เสริมสร้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองสู่ความยัง่ยืน 
         ปรับใชเ้ทคโนโลยีในการใหบ้ริหารและควบคุมการเดินรถเพ่ือความปลอดภยั และตอบสนองความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
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         พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์การในด าเนินงานของบริษทั 
         รักษาฐานลกูคา้เดิม และควบคู่ไปกบัสร้างฐานลกูคา้ใหม่ ดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
         พฒันาระบบปฏิบติัการ และมาตรฐานการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
         พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ และผูข้บัข่ีใหไ้ดม้าตรฐาน 
         ใหค้วามส าคญัและเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ ากดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2548 
เร่ิมจากแนวคิดของนายปิยะ เตชากูล เพ่ือด าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งพนกังานระหว่างเขตชุมชนท่ีพกัอาศยัไปยงั
สถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี, อมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง และขยายไปยงัสถาน
ประกอบการภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

นายปิยะฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการโดยสารเพ่ือขนส่งบุคคล โดย
เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเดินทางของพนกังานท่ีท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมซ่ึงตั้งอยูห่่างไกลจากแหล่งท่ีพกัอาศยั ท าใหก้ารเดินทางมาท างานของบุคลากรไม่สะดวกหรืออาจ
มีขอ้จ ากดั จึงท าใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกบับริษทัได ้และ
เพ่ือเป็นการลดข้อจ ากัดด้านการเดินทาง ท าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ท่ีตั้ งอยู่ห่างไกลจากชุมชนได้จัดให้มี
สวสัดิการรถโดยสารรับส่งบุคลากรของบริษทั โดยการจดัหารถโดยสารรับส่งบุคลากรนั้น ตอ้งข้ึนอยู่กบันโยบาย
สวสัดิการของแต่ละผูป้ระกอบการนั้นๆ ซ่ึงนายปิยะฯ เล็งเห็นว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ลว้นแต่ค านึงถึงความ
ปลอดภยั ความสะดวกสบายของบุคลากรเพราะถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในองคก์ร ท าใหมี้ความตอ้งการหาผู ้
ใหบ้ริการรถรับส่งบุคลากรท่ีใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพในเร่ืองความปลอดภยัและการบริหารจดัการการขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าใหน้ายปิยะฯ ไดน้ าเสนอแผนธุรกิจของบริษทัให้แก่นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และ
กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ เขา้ร่วมจดัตั้งบริษทัด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรใหก้บัสถานประกอบการ
ต่างๆ พร้อมทั้งการรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในภาคตะวนัออก ทั้งน้ีบริษทัมีล าดบัการพฒันาท่ี
ส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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ปี รายละเอยีด 

2548  เดือนตุลาคม 2548 บริษทัไดจ้ดทะเบียนก่อตั้งบริษทั โดยช่ือบริษทั อมตะทรานสปอร์ต 
30 จ ากัด (“ATP30”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ลา้นบาท โดยมีส านักงานใหญ่เลขท่ี 
700/199 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นเก่า อ  าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี และไดรั้บใบอนุญาตเป็น
ระยะเวลา 5 ปี จากกรมขนส่งทางบก ท าใหส้ามารถประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ย
รถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร 

 บริษทัเร่ิมใหบ้ริการรับส่งบุคลากรจากแหล่งท่ีพกัอาศยัในเขตชุมชน มายงัโรงงานสถาน
ประกอบการ ซ่ึงในช่วงแรก บริษทัไดใ้หบ้ริการกบัลูกคา้ท่ีตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จงัหวดัชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง 

 บริษทัเร่ิมด าเนินการให้บริการโดยใชร้ถบสัจ านวน 1 คนัและรถตูจ้  านวน 2 คนั เพ่ือ
ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 เดือนพฤศจิกายน 2548 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ
เรียกช าระเตม็จ านวน เพ่ือน าเงินมาลงทุนขยายการใหบ้ริการเดินรถและเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ 

2549  เดือนพฤษภาคม 2549 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 50,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ
เรียกช าระเต็มจ านวน เพ่ือน าเงินมาลงทุนขยายการให้บริการเดินรถและ เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ 

 บริษทัไดเ้ร่ิมจดัหารถบสัท่ีใชค้สัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่จากผูผ้ลิตโดยตรง เพ่ือใหบ้ริการ
พร้อมกนักบัรถบสัท่ีใชค้สัซีและอะไหล่ใชแ้ลว้มาประกอบเป็นคสัซีและเคร่ืองยนตท่ี์
สมบูรณ์ โดยเร่ิมใชร้ถบสัท่ีใชค้สัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่ไดแ้ก่ ฮีโน่ รุ่น RK เพ่ือใหบ้ริการ
รับส่งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

2550  บริษทัไดข้ยายเขตพ้ืนท่ีใหบ้ริการไปยงัโรงงานสถานประกอบการนอกเขตนิคมอมตะ
นคร และนิคมอมตะซิต้ี โดยมุ่งเนน้นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานท่ีอยูใ่นเขตภาค
ตะวนัออก 

2551  บริษทัมีการขยายบริการอย่างต่อเน่ือง และขยายพ้ืนท่ีบริการไปยงัเขตนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

 เดือนสิงหาคม 2551 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 20.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 100,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ
เรียกช าระเตม็จ านวน เพ่ือน าเงินมาลงทุนขยายการใหบ้ริการเดินรถและเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ 

2552  บริษทัไดเ้ร่ิมจดัหารถบสัสแกนเนียจากประเทศสวีเดน มาใหบ้ริการแก่ลกูคา้โดยเร่ิมจาก
รถบสัสแกนเนีย รุ่น K310 และ K250 ตามล าดบั 
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2553  บริษทัน าเทคโนโลยีการควบคุมการเดินรถดว้ยระบบดาวเทียม GPS มาติดตั้งในรถของ
บริษทัทุกคนัของ โดยใหท้างเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ สามารถท าการตรวจสอบสถานะ
ของรถไดต้ลอด 24 ชัว่โมง แบบ Real Time และสามารถท าการบนัทึกสถานะของรถ
ตามท่ีก าหนด เพ่ือการตรวจสอบยอ้นกลบั (Log sheet) โดยควบคุมใหร้ถทุกคนัพร้อม
ใหบ้ริการก่อนเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 นาทีและความเร็วรถในการขบัรถตอ้งไม่เกิน 90 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง โดยบริษทัจะน าส่ง 

 รายงานสรุปขอ้มลูการรับส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบทุกๆ วนั (Daily report) 

2554  เดือนมกราคม 2554 บริษทัไดรั้บการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร ซ่ึงออกโดยกรมขนส่งทางบก ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 
5 ปี  

 เดือนธันวาคม 2554 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 200,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ
เรียกช าระ 10.00 ลา้นบาท ท าใหมี้ทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 30.00 ลา้นบาท  

 บริษทัไดจ้ดัตั้งโครงการ “12 ยิม้ รักษารถดี ขบัข่ีปลอดภยั” เพ่ือเป็นแรงจูงใจและกระตุน้
พนกังานขบัรถใหเ้ป็นนกัขบัท่ีมีคุณภาพ ห่วงใยในความปลอดภยัและสวสัดิภาพของ
ผูโ้ดยสาร โดยมอบโบนสัพิเศษใหพ้นกังานขบัรถท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานของโครงการ 

2555  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 มีมติเรียกทุนช าระ
ส่วนเหลืออีก 10.00 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 40.00 ลา้นบาท  

 เปล่ียนช่ือจาก บริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ ากดัเป็น บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั 

2556  บริษทัไดเ้ปิดส านกังานสาขาท่ีต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เ พ่ือใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัระยอง 

 เปล่ียนแปลงมาตรฐานตวัรถ โดยรถบสัทุกคนัของ ATP30 จะตอ้งประกอบจากคซัซีและ
เคร่ืองยนตใ์หม่จากบริษทัรถชั้นน าอาทิ เช่น ฮีโน่ สแกนเนีย และในกรณีท่ีเป็นรถปรับ
อากาศจะติดตั้งระบบปรับอากาศท่ีเป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกช้ินเพ่ือสุขอนามยัท่ีดีของ
ผูโ้ดยสาร รวมทั้งรถทุกคนัจะตอ้งมีระบบอ านวยความสะดวก โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัและความสะดวกสบายของผูโ้ดยสารเป็นหลกั 

2557  บริษทัขยายเขตพ้ืนท่ีใหบ้ริการไปยงัโรงงานสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ จงัหวดัระยอง 

 บริษทัไดน้ าแอพลิเคชัน่มาใชใ้นการเดินรถเพ่ือใหน้กัขบัสามารถใช ้Tablet หรือ  
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  Smartphone บนัทึกขอ้มูลการเดินรถต่างๆ และส่งต่อขอ้มูลแบบออนไลน์มายงัศูนย์
ควบคุมการเดินรถแบบ Real time ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการทดลองระบบ และคาดว่าจะ
ใชง้านไดใ้นปี 2559 

 บริษทัไดท้ าการพฒันาหลกัสูตรมาตรฐานเพ่ือฝึกอบรมพนกังานขบัรถใหเ้ป็นนกัขบัรถ
มืออาชีพ อนัไดแ้ก่ 
- หลกัสูตรความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐาน  (Basic Safety) 
- หลกัสูตรเทคนิคการขบัข่ีเชิงป้องกนั (Defensive Driving Technique) 
- หลกัสูตรการใหบ้ริการส าหรับนกัขบัมืออาชีพ (Service Mind) 

2558  วนัท่ี 12 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
- จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 443,130 บาท 
- จ่ายเงินปันผลจ านวน 30.00 ลา้นบาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 30.00 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนรวม 70.00 

ลา้นบาท 
 วนัท่ี 14 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1 ปี 2558 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญั 

ดงัน้ี 
- อนุมติัการแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชน 
- เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 100.00 บาท เป็น 0.25 บาท ส่งผลใหมี้จ านวนหุน้

สามญัเท่ากบั 280,000,000 หุน้ 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 40.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 

160,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนคร้ังแรก (Initial Public 
Offering : IPO) ท าใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนรวม 110.00 ลา้นบาท 

- แกไ้ขช่ือบริษทัจากบริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษทั เอทีพี 
30 จ ากดั (มหาชน) 

- อนุมติัใหน้ าหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั 
ดงัน้ี 
- แกไ้ขการจ่ายเงินปันผลจากจ านวน 30 ลา้นบาท (ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2558 เม่ือ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2558) เป็นจ านวน 27 ลา้นบาท เน่ืองจากมี
การแกไ้ขค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่งใหม่ และเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้
ไดรั้บเกินอตัราจ่ายใหม่ไปจ านวน 3 ลา้นบาท ใหส่้งคืนเงินปันผลท่ีจ่ายเกินภายใน
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

- วนัท่ี 19 - 21 สิงหาคม 2558 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชน 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

-     บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
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 ทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และไดเ้ร่ิมเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ใน
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 

2559  เดือนมกราคม 2559 บริษทัไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร ซ่ึงออกโดยกรมขนส่งทางบกต่อไปอีก เป็นระยะเวลา 
5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2564 

 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 

- อนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 590,000 บาท ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2558 ตามกฎหมายก าหนด 

- ก าหนดวนัและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2559 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งต าหนกัน ้า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ จงัหวดัชลบุรี 20000 

- อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.022 บาท ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 
440,000,000 หุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 9.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.03 ของ
ก าไรสุทธิส าหรับปี 2558 ซ่ึงเท่ากบั 11.80 ลา้นบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี  3 
พฤษภาคม 2559 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ลกัษณะการให้บริการ 
บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตั้งโดยนายปิยะ เตชากลู ร่วมกบันายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และ  

นายชาติชาย พานิชชีวะ โดยนายปิยะฯ เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจรถโดยสารเพ่ือรับส่งบุคลากรใน
จงัหวดัระยองมาก่อน จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการก่อตั้งธุรกิจใหบ้ริการรถโดยสารเพ่ือรับส่งบุคลากรให้แก่
โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) อาทิ 
จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
จึงท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในนิคมทางภาคตะวนัออกเป็นจ านวนมากและมีแนวโนม้การขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางโดยกรมขนส่งทางบก ปัจจุบนับริษทัแบ่ง

รูปแบบรถท่ีใหบ้ริการรับส่งเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1) รถโดยสารของบริษทั :  

รถโดยสารของบริษทัทุกคนัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นรถท่ีไดรั้บอนุญาตรับส่งบุคลากรอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย (ป้ายทะเบียนสีเหลืองตวัหนังสือด า) ซ่ึงบริษทัร่วมกบัผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถชั้นน า อาทิ 

สแกนเนียและฮีโน่ เพ่ือออกแบบโครงสร้างรถบสัใหมี้ความปลอดภยัและสะดวกสบายต่อผูโ้ดยสาร 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 รถโดยสารของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 139 คนั แบ่งเป็นรถบสัจ านวน 

127 คนั รถมินิบสัจ านวน 2 คนั รถตูว้ีไอพีจ านวน 2 คนั และรถตูจ้  านวน 8 คนั 

2) รถโดยสารร่วมบริการ : 

บริษทัมีรถโดยสารร่วมบริการท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั ซ่ึงบริษทัคดัเลือกจากผู ้

ให้บริการรถร่วมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีรถร่วม

บริการท่ีใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน 100 คนั แบ่งเป็นรถตูร่้วมบริการ 88 คนั และรถบสัร่วมบริการ 12 คนั 

(ณ ขณะใดขณะหน่ึง ปริมาณรถร่วมบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยข้ึนอยู่กบัความตอ้งการใชง้าน)

โดยตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการใชผู้ร่้วมบริการท่ีจะใหบ้ริการ จะตอ้ง

เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็น

ผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษทัไดน้ าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารการเดินรถ ซ่ึงช่วยให้บริษทัสามารถควบคุมตน้ทุนและ
คุณภาพการขบัของนกัขบั เส้นทางการเดินรถ และเวลาในการเดินรถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการการ
เดินรถ นอกจากน้ีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัยงัให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพของนักขบั ตอ้งผ่าน
หลกัสูตรการอบรมทั้งภายในบริษทั และการส่งบุคลากรเขา้อบรมในหลกัสูตรต่างๆ ของหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างจิตส านึกในการขบัรถ เพ่ือค านึงถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสาร และผูร่้วม
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เดินทางบนถนน ตลอดจนส านึกในการใหบ้ริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองเสมอมา ทั้งน้ี
ในปี 2556  ถึงปี 2558 บริษทัมีโครงสร้างรายไดจ้ากการใหบ้ริการแยกตามประเภทรายได ้ดงัน้ี 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ 

 

2556 

(ปรับปรุงใหม่) 

2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการบริการ 

    

  

1. รถโดยสารของบริษทั 135.07 65.53 161.95 69.12 196.26 74.27 

1.1 รถบัส 129.72 62.93 156.33 66.72 189.74 71.80 

1.2 รถมินิบัส 0.22 0.11 1.40 0.60 1.76 0.67 

1.3 รถตู้ 5.13 2.49 4.22 1.80 4.76 1.80 

1.4 รถตู้วีไอพี - - - - - - 

2. รถโดยสารร่วมบริการ 71.07 34.47 72.36 30.88 68.01 25.73 

รวมรายได้จากการให้บริการ 206.14 100.00 234.31 100.00 264.27 100.00 

รายไดอ่ื้น 0.75 

 

0.70 

 

1.70  

รายได้รวม 206.89 100.00 235.01 100.00 265.97 100.00 

หมายเหตุ :  
- รายได้อ่ืน อาทิ ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการขายยานพาหนะ รายได้จากเงินประกนัพนักงานขบัรถกรณีท่ีลาออกไม่เป็นตามขอ้บงัคบั 

รายการก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอตดับญัชี ซ่ึงเกิดจากการท ารายการขายยานพาหนะแลว้เช่ากลบั (Sale and Leaseback) เป็นตน้ 
 

รถโดยสารที่ให้บริการ 
บริษทัใหบ้ริการรถรับส่งบุคลากรไม่ประจ าทาง ผา่นรูปแบบรถท่ีใหบ้ริการ 2 รูปแบบ คือ (1) รถโดยสารของ

บริษทัและ (2) รถโดยสารร่วมบริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรถโดยสารให้บริการรวมทั้งส้ิน 239 คนั 
แบ่งเป็นรถโดยสารของบริษทัเท่ากบั 139 คนั และรถโดยสารร่วมบริการเท่ากบั 100 คนั หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ
จ านวนรถโดยสารท่ีใหบ้ริการรวมเท่ากบัร้อยละ 58.16 และร้อยละ 41.84 ตามล าดบั บริษทัจะใหบ้ริการกบัลูกคา้แต่
ละรายผ่านการท าสัญญาใหบ้ริการรับส่งบุคลากร ซ่ึงระบุเส้นทางการเดินรถ และระบุอตัราการใหบ้ริการในแต่ละ
เส้นทางอย่างชดัเจน โดยบริษทัมีหนา้ท่ีจดัหารถโดยสารให้เพียงพอตามจ านวนผูโ้ดยสารท่ีลูกคา้ก าหนดในแต่ละ
เสน้ทาง และใหบ้ริการอยา่งเหมาะสมตามท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้ทั้งน้ีสามารถอธิบายรูปแบบการใหบ้ริการแยกตามรถ
ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ ไดด้งัน้ี 

1) รถโดยสารของบริษทั  
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รถโดยสารของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 139 คนั แบ่งเป็นรถบสั 127 คนั รถมินิ

บสั 2 คนั รถตูว้ีไอพี 2 คนั และรถตู ้8 คนั โดยบริษทัจะลงทุนรถโดยสารใหบ้ริการ ก็ต่อเม่ือมีความชดัเจนค่อนขา้ง
แน่นอนว่าจะไดรั้บการสั่งจา้งจากลูกคา้แลว้เท่านั้น และไม่มีนโยบายการลงทุนรถโดยสารใหบ้ริการส าหรับรอรับ
งานจากลกูคา้ ดงันั้นรถโดยสารของบริษทัท่ีมีอยู่ทั้งหมดจะมีเส้นทางว่ิง เพ่ือใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนั (ไม่มีรถโดยสาร
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ของบริษทัจอดวา่ง) นอกจากน้ีบริษทัยงัมีนโยบายลงทุนรถตูโ้ดยสาร เพ่ือใหบ้ริการเพ่ิมเติมเน่ืองจากรองรับงานจาก
ลกูคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2559   

2) รถโดยสารร่วมบริการ  
บริษทัมีพนัธมิตรรถร่วม 84 ราย โดยมีสัญญาร่วมบริการแบบปีต่อปี โดยไม่ระบุเส้นทางการบริการท่ี

ชดัเจน ข้ึนอยูก่บัการจดัสรรรถในดุลยพินิจของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรถโดยสารร่วมบริการรวม
เท่ากบั 100 คนั แบ่งเป็นรถตูร่้วมบริการจ านวน 88 คนั และรถบสัร่วมบริการจ านวน 12 คนั โดยรถร่วมบริการทุกคนั 
ตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด อาทิ นกัขบัตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ีตามกฎหมายก าหนด และรถโดยสาร
ตอ้งมีการท าประกนัภยัทุกคนั เป็นตน้ อีกทั้งรถร่วมบริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบในความเส่ียงทั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการรับส่งบุคลากร อาทิ การจ่ายค่าชดเชยกรณีรับส่งบุคลากรชา้กว่าเวลาก าหนด ค่าชดเชยกรณีพนกังานตก
รถ และการเกิดอุบติัเหตุต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัมีหนา้ท่ีประสานงานระหว่างลูกคา้กบัรถร่วม หากเกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว ซ่ึงท่ีผ่านมา บริษทัจะใชบ้ริการรถร่วมก็ต่อเม่ือมีปริมาณรถโดยสารไม่เพียงพอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
การลงทุนในรถโดยสาร โดยเฉพาะรถบสัโดยสารท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ทั้งน้ี รถบสัร่วมบริการ และรถตูร่้วมบริการ
ส่วนใหญ่ ในปัจจุบนัเป็นรถร่วมบริการท่ีบริษทัใชบ้ริการมาแต่เดิม โดยปัจจุบนับริษทัเนน้การใชร้ถตูร่้วมบริการ
มากกวา่รถบสัโดยสารร่วมบริการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการใชผู้ร่้วมบริการท่ีจะใหบ้ริการ จะตอ้งเป็นบุคคล

หรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสาร

ขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น 

ตารางแสดงจ านวนรถโดยสารที่ให้บริการ แยกตามรถที่ให้บริการระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 

รถโดยสาร 2556 2557 2558 

 

จ านวนคัน ร้อยละ จ านวนคัน ร้อยละ จ านวนคัน ร้อยละ 

รถโดยสารของบริษทั       

รถบสั 85 45.70 110 51.64 127 53.14 

รถมินิบสั 2 1.08 2 0.94 2 0.84 
รถตู ้ 8 4.30 8 3.76 8 3.34 

รถตูว้ีไอพี - - - - 2 0.84 

รวมรถโดยสารของบริษทั 95 51.08 120 56.34 139 58.16 

รถโดยสารร่วมบริการ       

รถบสั 11 5.91 12 5.63 12 5.02 

รถตู ้/1 80 43.01 81 38.03 88 36.82 

รวมรถโดยสารร่วมบริการ 91 48.92 93 43.66 100 41.84 

รวม 186 100.00 213 100.00 239 100.00 
หมายเหตุ :    /1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดก้  าหนดนโยบายการใช้ผูร่้วมบริการท่ีจะให้บริการ จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บ

อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น 
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จ านวนรถโดยสารที่ให้บริการในปี 2556 ถึงปี 2558 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการจดัหาและให้บริการลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าเสนอรูปแบบรถ เส้นทางเดินรถ
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ลูกค้าลงนามในสัญญาว่าจ้าง
บริการรับส่งบุคลากร 

บริษัทบริหารและจัดการการรับส่ง
บุคลากร ตามเส้นทางที่ตกลงไว้กับลูกค้า 

รถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) / รถ
โดยสาร - ที่น่ังไม่เกิน 30 ที่น่ัง (รถมินิ

บัส) 

รถโดยสารขนาดใหญ่ /
รถโดยสารขนาดเล็ก  

คัดสรรบุคลากรเพื่อเป็นนักขับประจ ารถ 

จัดหารถให้ตรงตามความต้องการ 
ของลูกค้า 

กรณีรถใหม่: ส่ังประกอบรถบัส  
กรณีรถใช้แล้ว: ปรับปรุงซ่อมแซม 

 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักขับก่อน
การให้บริการ 

พร้อมให้บริการรับส่งบุคลากร 

บริษัทจัดท ารายงานการเดินทาง
ประจ าวันเพื่อรายงานแก่ลูกค้า 

คัดเลือกผู้ให้บริการจาก
ภายนอก (รถร่วม) 

ประเภทรถโดยสาร 

จ านวนรถโดยสาร/จ านวนผู้ โดยสาร 

เส้นทางและตารางเวลาการเดินรถ 

คา่ใช้จา่ย 

บริษัทเรียกเก็บค่าบริการกับ
ลูกค้าตามสัญญา 

กรณี ใช้รถของบริษัท กรณี ใช้รถร่วม 

รถตู้  / รถตู้ วีไอพี 
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ขั้นตอนการจดัหาและให้บริการลูกค้า 
1. บริษทัจะร่วมประชุมกบัลกูคา้เพ่ือหารือและน าเสนอรูปแบบการเดินรถรับส่งบุคลากร โดยบริษทัจะใชข้อ้มูล

ท่ีเก่ียวข้องจากลูกคา้ เช่น จ านวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิบติังานของพนักงาน เพ่ือประกอบการ
ออกแบบลกัษณะรถ จ านวนรถ เส้นทางการเดินรถ ตารางเวลารับส่ง จุดรับส่ง และค่าใชจ่้ายให้แก่ลูกคา้
พิจารณา 

2. เม่ือลูกคา้พิจารณาตกลงว่าจา้งตามท่ีบริษทัไดเ้สนอ บริษทัจะจดัท าสัญญาบริการขนส่งพนกังาน (Employee 
transportation Service Agreement)  

3. บริษทัจะด าเนินการจดัหารถโดยสารและนกัขบั เพ่ือเตรียมส าหรับการเดินรถตามสัญญาบริการ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
3.1 กรณีท่ีด าเนินการดว้ยรถของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นรถบสัโดยสารใหม่ บริษทัจะสั่งประกอบรถ

บสั โดยการสั่งซ้ือโครงรถและเคร่ืองยนต์ (Chassis) และสั่งท าตวัถงั (Body) พร้อมตกแต่งจาก
ผูป้ระกอบการชั้นน าท่ีไดม้าตรฐาน และบริษทัตอ้งอบรมคดัเลือกบุคลากรเพ่ือเป็นนกัขบัประจ ารถ  

3.2 กรณีท่ีด าเนินการดว้ยรถร่วมบริการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรถตูโ้ดยสาร บริษทัจะท าสัญญาตกลงกบัรถร่วม
บริการ เพ่ือใหม้าด าเนินการรับส่ง ตามท่ีบริษทัไดต้กลงในสญัญาบริการกบัลูกคา้ โดยรถร่วมบริการมี
หน้าท่ีจัดหารถและนักขับเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทในนามของ บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด 
(มหาชน) 

4. บริษทัจะด าเนินการจดัตารางการเดินรถตามท่ีไดต้กลงไวใ้นสญัญา และเร่ิมบริการรับส่งบุคลากรตามตารางท่ี
ก าหนด โดยสามารถอธิบายการด าเนินการรับส่งบุคลากร ไดด้งัน้ี 

ภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการรับส่งบุคลากร  
              

 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

จุดรับส่งท่ี 2 

จุดรับส่งท่ี 1 

จุดรับส่งท่ี 3 

จุดรับส่งท่ี 4 

จุดจอดรถ ATP 30 

สถานประกอบการ 

ศูนย์ควบคุม

การเดนิรถ 

ระบบดาวเทียมตดิตามรถ 
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4.1 นักขับจะน ารถมายงัจุดจอดรถ เพ่ือเตรียมความพร้อมและตรวจสอบสภาพ ความสะอาด ความ
เรียบร้อย ภายในรถโดยสารก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 30 นาที 

4.2 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะออกด าเนินการสุ่มวดัระดบัแอลกอฮอล ์และสารเสพติด รวมไปถึงสภาพ
ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของนักขบั เพ่ือบนัทึกเป็นรายงานให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงนักขบัท่ีมีความ
พร้อมในการขบัยานพาหนะตอ้งมีระดบัแอลกอฮอล ์เท่ากบั 0 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต ์และหากตรวจพบ
ระดบัแอลกอฮอลม์ากกวา่ระดบัดงักล่าว แต่นอ้ยกวา่ 50 มิลลิกรัม เปอร์เซนต ์เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ
จะท าการประเมินความพร้อมในการขบัของนกัขบัเป็นล าดบัแรก หากนกัขบัอยูใ่นเกณฑค์วามพร้อมท่ี
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะประจ ารถไปกบันกัขบั เพ่ือควบคุมและดูแลการ
ขบั แต่ในกรณีท่ีตรวจพบวา่นกัขบัมีระดบัแอลกอฮอลเ์กินกว่า 50 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือว่าเป็นผู ้
เมาสุราตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ .ศ  . 2537) และเป็นผูท่ี้ถูกหา้มขบัข่ีรถตามพระราชบญัญติัจราจร
ทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะด าเนินการหานกัขบัทดแทน  ซ่ึงมาจากนกัขบั
ส ารองของบริษทั หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูด้  าเนินการขบัแทน 

4.3 นกัขบัจะเร่ิมเดินรถไปยงัจุดรับส่งต่างๆ ตามเวลาและเสน้ทางท่ีไดต้กลงไวก้บัลกูคา้ 
4.4 นกัขบัจะท าการบนัทึกเวลาท่ีถึงและออกจากจุด-รับส่ง และบนัทึกจ านวนพนกังานท่ีข้ึนรถ เพ่ือเป็น

ขอ้มลูรายงานใหแ้ก่ลกูคา้ 
4.5 เม่ือนกัขบัด าเนินการรับส่งบุคลากร ยงัจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ นกัขบัจะ

น ารถไปยงัจุดจอดรถท่ีก าหนด เพ่ือเตรียมตวัรับส่งบุคลากรในรอบถดัไป 
4.6 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะด าเนินการรวบรวมขอ้มูลของนกัขบั มาจดัท าเป็นรายงานประจ าวนัเพ่ือส่ง

ใหแ้ก่ลกูคา้ และวางใบแจง้หน้ีเม่ือใหบ้ริการครบเดือน 
4.7 บริษทัจะด าเนินการปรับเส้นทาง เวลา การเดินรถ จากขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้เช่น กรณีท่ีบางจุดรับส่งมี

จ านวนพนกังานจ านวนมากข้ึนหรือนอ้ยลง เน่ืองจากลาออกหรือยา้ยท่ีอยูข่องพนกังาน บริษทัจะเสนอ
การปรับจุดรับส่งใหแ้ก่ลกูคา้พิจารณา โดยค านึงถึงความเหมาะสมและค่าใชจ่้าย 

4.8 บริษทัจดัใหมี้ระบบติดตามรถโดยสารของบริษทัดว้ยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking)  ซ่ึงจะท างาน
ร่วมกบั Software ท่ีเรียกว่า GPS Tracking System โดยตวั Software นั้นจะท าหนา้ท่ีเก็บรวบรวม
ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากตวั GPS Tracking เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการสามารถเขา้ไปตรวจสอบต าแหน่ง
ปัจจุบันของตัว GPS Tracking และยงัสามารถตรวจสอบข้อมูลยอ้นหลังได้ตลอดเวลา ตาม
ความสามารถของ GPS Tracking System เช่น ความเร็วรถ สถานะของรถ ระดบัน ้ ามนั เป็นตน้ 
นอกจากน้ีบริษทัไดผ้ลกัดนัให้รถร่วมบริการเร่ิมท าการติดตั้งระบบจีพีเอสเพ่ือใชใ้นการควบคุมการ
ปฏิบติังานของรถอีกดว้ย 
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ภาพตวัอย่างการใช้โปรแกรมตดิตามรถด้วยสัญญาณดาวเทียม 

 ท่ีมา : ขอ้มูลจากบริษทั 

 
รูปภาพ แสดงการติดตามการใช้น า้มนัและสถานะของรถแต่ละคัน 

 
ท่ีมา : ขอ้มูลจากบริษทั 

 
บริษทัมีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจวดัปริมาณน ้ ามนัในถงัของรถบสัแต่ละคนัท่ีแสดงผลในรูปของกราฟปริมาณ

น ้ามนั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการสามารถเขา้ตรวจสอบไดจ้ากระบบ Great Corner ระบบดงักล่าว ท าให้บริษทั
สามารถติดตามการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติของปริมาณน ้ ามนัในถงัของรถบสัแต่ละคนัได ้เช่น ในกรณีท่ีรถบสัก าลงั
จอดอยู ่แต่ปริมาณน ้ามนัในถงัมีการลดลง อาจเป็นไปไดว้า่นกัขบัประจ ารถมีการทุจริต ขนถ่ายน ้ามนัออกจากรถเพ่ือ
ไปจ าหน่ายต่อใหก้บัผูอ่ื้น เป็นตน้ 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิ 
ก. ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ตาราง สรุปอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย 

อตัราการเตบิโตเศรษฐกิจ (%) 2556 2557 2558 คาดการณ์ปี2559 

GDP (ณ ราคาคงท่ี) 2.9 0.8 2.8 2.8 - 3.8 
การลงทุนรวม -2.0 -2.4 4.7 4.9 
   ภาคเอกชน -2.8 -1.0 -2.0 3.2 
   ภาครัฐ 1.3 -7.3 29.8 11.2 
การบริโภคภาคเอกชน 0.3 0.6 2.1 2.7 
การบริโภคภาครัฐบาล 4.9 2.1 2.2 3.7 
มลูค่าการส่งออกสินคา้ -0.2 -0.3 -5.6 1.2 
   ปริมาณ 0.2 0.7 -3.4 1.7 
มลูค่าการน าเขา้สินคา้ -0.5 -8.5 -11.3 1.3 
   ปริมาณ 1.6 -6.8 -0.6 3.5 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตวัในระดบัต ่าท่ีอตัราร้อยละ 2.8 สูงกว่าการขยายตวัร้อย 0.8 ในปี 2557 โดย
การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 2.1 และร้อยละ 4.7 ตามล าดบั 

ส าหรับเศรษฐกิจปี 2559 ส านกังานยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 2.8 
- 3.8 เร่งตวัข้ึนจากในปี 2558 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก  
(1) การเร่งข้ึนของเมด็เงินการใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐ  
(2) แรงส่งจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีรัฐบาลประกาศเพ่ิมเติมในช่วงเดือนกนัยายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 
(3) แนวโนม้การอ่อนค่าของเงินบาท ซ่ึงจะช่วยใหมู้ลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทมีการขยายตวัและส่งผลใหร้ายรับ
และสภาพคล่องของผูป้ระกอบการดีข้ึน  
(4) ราคาน ้ามนัท่ีคาดวา่จะอยูใ่นระดบัต ่าและสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ  
(5) การขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของภาคการท่องเท่ียว ทั้งน้ี คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัร้อยละ 1.2 การ
บริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามล าดบั (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสท่ีส่ี ทั้งปี 2558 และแนวโนม้ปี 2559 : ส านกังานยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค) 

ข. ภาวะเงนิเฟ้อ  
ตาราง สรุปอตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทย 

อตัราเงนิเฟ้อ ปี 2557 ปี 2558 คาดการณ์ปี 2559 

อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน 1.6 1.1 0.9 
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 1.9 -0.9 0.8 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนัวาคม 2558 
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อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปของปี 2558 อยูท่ี่เฉล่ียร้อยละ -0.9 ลดลงจากร้อยละ 1.9 ในปี 2557 อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่
ท่ีเฉล่ียร้อยละ 1.1 ชะลอลงจากร้อยละ 1.6 ในปี 2557 เน่ืองจากการลดลงของราคาพลงังานเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นผลจาก
ราคาน ้ามนัขายปลีกในประเทศมีการปรับราคาลงตามทิศทางราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก และการปรับลดค่าไฟฟ้า
ผนัแปร (FT) ในรอบเดือนกนัยายนถึงธนัวาคม 2558 ท่ีลดลง 3.23 สตางคต่์อหน่วย ตามตน้ทุนก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง 
(รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ี ทั้งปี 2558 และแนวโนม้ปี 2559: ส านกังานยุทธศาสตร์และการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค)  

ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่า แรงกดดนัเงินเฟ้อดา้นอุปสงคมี์แนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจากการใชจ่้ายใน
ประเทศของครัวเรือนท่ีขยายตวัดีกวา่ท่ีเคยประเมินไวเ้อ้ือใหผู้ป้ระกอบการสามารถปรับข้ึนราคาสินคา้และบริการได้
บา้ง ประกอบกบัจะมีการปรับข้ึนอตัราภาษีสรรพสามิตรถยนตใ์นช่วงตน้ปี 2559 ส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานใน  
ปี 2558 และปี 2559 สูงกว่าประมาณการเดิม โดยอยู่ท่ีร้อยละ 1.1 และ 0.9 ตามล าดบั ขณะท่ีคณะกรรมการนโยบาย
การเงินคงประมาณการอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี2558 ท่ีร้อยละ -0.9 และปรับลดประมาณการอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 
2559 มาอยูท่ี่ร้อยละ 0.8 (รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ฉบบัเดือนธนัวาคม 2558 : ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) 

ค. อตัราดอกเบีย้ 
ภาพอตัราดอกเบีย้นโยบายและอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี (MLR) 

 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ขอ้มูล ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 

 
อตัราดอกเบ้ียนโยบายของประเทศไทย จากประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือ

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ร้อยละ 1.50 ต่อปี ขณะท่ีขอ้มูลระดบัอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย1 จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ประจ าเดือนธนัวาคม 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 6.50 - 6.85  

คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยยงัเป็นลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป โดย
ไดรั้บแรงสนบัสนุนหลกัจากการใชจ่้ายภาครัฐและภาคการท่องเท่ียว นอกจากน้ี การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมมี
แนวโนม้ขยายตวัไดต่้อเน่ืองในช่วงไตรมาส 4 อย่างไรก็ดี การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจเผชิญปัจจยัเส่ียงดา้นลบจากการ

                                                           
1 ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
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ชะลอตวัของเศรษฐกิจคู่คา้หลกัของไทยท่ีมีความชัดเจนข้ึนเป็นล าดบั โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและกลุ่มอาเซียน 
ขณะท่ีแรงกดดนัเงินเฟ้อโดยรวมทรงตวัในระดบัต ่าตามราคาน ้ ามนัในตลาดโลกท่ีปรับลดลงเป็นส าคญั ในระยะ
ต่อไป อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปจะทยอยปรับสูงข้ึนจากผลของฐานของราคาน ้ามนัสูงท่ีจะหมดไป รวมทั้งการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะกลบัมาเป็นบวกไดใ้นช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 (รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ฉบบัเดือนธนัวาคม 2558 : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

ง.         ราคาพลงังาน 
ราคาน า้มนัดิบในตลาด NYMEX และตลาด BRENT                         ราคาขายปลกีน า้มนัในกรุงเทพฯ 

ท่ีมา:  ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน,  ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ราคาน ้ ามนัดิบมีทิศทางปรับลดลงอย่างชดัเจนและต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 โดยเป็นผลจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัชา้ ท าให้ความตอ้งการน ้ ามนัดิบทรงตวั ประกอบกบัปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีผลิตไดเ้พ่ิมข้ึนมาก
โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนนอกกลุ่ม OPEC ในขณะท่ีกลุ่มประเทศ OPEC ยงัคงก าลงัการผลิตเดิม การลด
ก าลงัการผลิตของกลุ่มประเทศ OPEC เพ่ือพยุงราคาน ้ามนัเพราะจะน าไปสู่การสูญเสียส่วนแบ่งตลาด ส าหรับราคา
น ้ามนัขายปลีก2 ในประเทศเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกบัราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก โดยในช่วงส้ินปี 2557 จากการ
ลดลงของราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัเช้ือเพลิงทุกประเภทท่ีจ าหน่ายหนา้สถานประกอบการใน
ประเทศลดลง และยงัคงมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงอีกต่อเน่ือง 

ราคาน ้ ามนัดิบมีแนวโน้นปรับตวัลดลงจากผูค้า้ในตลาดเห็นว่าภาวะอุปทานน ้ ามนัลน้ตลาดมีแนวโน้ม
รุนแรงข้ึนหลงัจากสหรัฐฯ ยกเลิกกฏหมายห้ามส่งออกน ามนัดิบท่ีบงัคบัใชม้านานถึง 40 ปี และปริมาณการผลิต
น ้ามนัดิบของรัสเซียปี 2558 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 120,000 บาร์เรลต่อวนั  อยู่ท่ีระดบั 10.7 ลา้นบาร์เรลต่อวนั  อีกทั้ง
อิหร่านจะกลบัมาส่งออกน ้ ามนัหลงัมาตรการคว ่าบาตรก าลงัจะถูกยกเลิก ทั้งน้ี ส านกังานพลงังานสากล (U.S. 
Energy Information Administration: EIA) คาดว่าผูผ้ลิต Shale Oil ของสหรัฐฯ จะลดปริมาณการผลิตลง 570,000 
บาร์เรลต่อวนัในปี 2559 
 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

                                                           
2 ราคาขายปลกี น ้ามนัของไทย ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คอืตน้ทนุเนื้อน ้ามนัส าเรจ็รปู อตัราภาษแีละเงนิเขา้กองทนุ คา่การตลาด  
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จ านวนนิคมอุตสาหกรรมและจ านวนผู้ใช้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้อมูล ณ เดอืนกมุภาพันธ์ 2559 

 กลาง ตะวนัตก ตะวนัออก เหนือ ใต้ 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

รวมทั้ง
ประเทศ 

ด าเนินการแลว้ 14 1 17 2 1 - 35 
ก าลงัเร่ิมด าเนินการ 2 1 14 1 1 2 21 
รวมจ านวนนิคมทั้งหมด 16 2 31 3 2 2 56 

จ านวนผู้ใช้ที่ดิน 1,541 20 2,968 88 22 - 4,639 
ท่ีมา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), ขอ้มูล ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 

  
จ านวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 มีจ านวนทั้งส้ิน 56 นิคม โดยแบ่งเป็น

จ านวนนิคมท่ีด าเนินการแลว้จ านวน 35 นิคม และนิคมท่ีก าลงัอยู่ในขั้นตอนการเร่ิมด าเนินการอีกจ านวน 21 นิคม มี
จ านวนผูใ้ชท่ี้ดินหรือจ านวนผูป้ระกอบการในนิคมเท่ากบั 4,639 ราย โดยส่วนมากนิคมอุตสาหกรรมกว่าคร่ึงของ
ประเทศตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก เน่ืองจากมีความสะดวกในการขนส่ง ใกลก้บักรุงเทพมหาคร และยงัเป็นเขตท่ี
ปลอดภยัจากการเกิดอุทกภยั หากนบัเฉพาะนิคมภาคตะวนัออกท่ีเปิดด าเนินการแลว้คิดเป็นจ านวน 17 นิคม และมี
จ านวนผูป้ระกอบการใชพ้ื้นท่ี 2,968 ราย 

จากท่ีประชุมของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board Of Investment: BOI) ไดเ้ห็นชอบและ
อนุมติัแผน “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี” (พ.ศ. 2558 - 2564) โดยให้ความส าคญักบัประเภท
กิจการท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่อประเทศเป็นหลกั และส่งเสริมการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชนเ์พ่ิมข้ึนจากสิทธิพ้ืนฐานตามประเภทอุตสาหกรรม นโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนของ BOI ดงักล่าว จะช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการลงทุนเพ่ิมข้ึนและเกิดการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมท่ีจะเปิดด าเนินการในอนาคต 

การขยายตวัของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต ย่อมก่อใหเ้กิดการเพ่ิมข้ึนของการจา้งงานในพ้ืนท่ี 
ท าให้มีความตอ้งการใชบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสารจากท่ีพกัอาศยัเขา้สู่พ้ืนท่ีนิคมเพ่ิมข้ึน ดงันั้น จะเกิดการเคล่ือนยา้ย
ทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการ จึงท าใหธุ้รกิจท่ีใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสารแบบไม่ประจ าทางเพ่ือรับส่ง
บุคลากรของบริษทัหรือโรงงาน จึงยงัมีโอกาสเติบโตตามการขยายตวัของนิคมในอนาคต 
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จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง 

ข. จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง 

จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (สะสม) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

ลกัษณะรถ 

ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 อตัราการ
เปลีย่นแปลง
จ านวน

ใบอนุญาต
ประกอบการ
ขนส่ง (%) 

จ านวน
ใบอนุญาต
ประกอบการ
ขนส่ง (ฉบับ) 

จ านวน
ผู้ประกอบการ
ขนส่ง (ราย) 

จ านวน
ใบอนุญาต
ประกอบการ
ขนส่ง (ฉบับ) 

จ านวน
ผู้ประกอบกา
รขนส่ง 
(ราย) 

รถโดยสารประจ าทาง 2,961 1,461 2,932 1,473 -0.98 
รถโดยสารไม่ประจ าทาง 21,890 21,890 29,167 29,167 33.24 
รถโดยสารส่วนบุคคล 6,437 6,437 6,561 6,561 1.93 
รวมรถโดยสารทั้งหมด 31,288 29,788 38,660 37,201 23.56 

 

 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2559 

 
จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 

38,660 ฉบบั โดยมีจ านวนผูป้ระกอบการทั้งส้ิน 37,201 ราย เม่ือพิจารณาตามประเภทการขนส่งพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจ าทางมากท่ีสุดร้อยละ 75.44 รองลงมาคือใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งดว้ยรถโดยสารส่วนบุคคลร้อยละ 16.97 และใบอนุญาตประกอบการขนส่งดว้ยรถโดยสารประจ า
ทาง ร้อยละ 7.59 ตามล าดบั 

ปี 2558 การขนส่งดว้ยรถโดยสาร มีการเติบโตของจ านวนใบอนุญาตฯ จากปี 2557 ร้อยละ 23.56 โดยเฉพาะ
ธุรกิจการขนส่งดว้ยรถโดยสารไม่ประจ าทางท่ีเติบโตถึงร้อยละ 33.24 แสดงใหเ้ห็นถึงการแข่งขนัท่ีมากข้ึนในธุรกิจ
น้ี และการเติบโตของความตอ้งการใชร้ถโดยสารไม่ประจ าทาง เน่ืองจากเป็นการขนส่งท่ีลูกคา้สามารถก าหนด
เสน้ทางไดเ้องตามความตอ้งการ 

ค. จ านวนรถจดทะเบียนและผู้ได้รับใบอนุญาตประจ ารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
จ านวนใบอนุญาตผู้ประจ ารถสะสม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
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         (หน่วย: ฉบับ) 

ประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 
2557 2558 

ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 

ผูข้บัรถชนิดท่ี 1 1,107 10,279 1,190 11,844 
ผูข้บัรถชนิดท่ี 2 118,947 1,123,026 123,438 1,146,614 
ผูข้บัรถชนิดท่ี 3 35,162 269,880 36,438 277,179 
ผูข้บัรถชนิดท่ี 4 21,004 80,455 23,265 87,762 

รวมทุกประเภท 176,220 1,483,640 184,331 1,523,399 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2559 
 

 ในปี 2558 จ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้ ับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีจ านวนทั้ งส้ิน 
1,707,730 ราย โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ซ่ึงมีจ านวน 1,659,860 ราย คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.88 โดยเป็นจ านวนผูท่ี้
ไดรั้บใบอนุญาตขบัรถในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกจ านวน 184,331 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.79 ของจ านวนทั้งหมด โดย
นิยามของกรมขนส่งทางบกนั้น ผูข้บัรถจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถชนิดท่ี 2, 3 หรือ 4 จึงจะสามารถขบัรถ
บสัขนส่งซ่ึงบรรทุกผูโ้ดยสารเกินกวา่ 20 คนได ้

จ านวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
          (หน่วย: คัน) 

ประเภทรถ 
2557 2558 

ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ ภาคตะวนัออก ภาคอืน่ๆ 

รถโดยสารประจ าทาง 6,899 79,542 6,896 78,862 
รถโดยสารไม่ประจ าทาง 4,726 41,810 5,614 49,516 
รถโดยสารส่วนบุคคล 914 10,882 948 11,021 

รวมรถโดยสาร 12,539 132,234 13,458 139,399 

รถบรรทุกและรถขนาดเลก็ 114,360 894,236 118,528 913,118 
รวมทุกประเภท 126,899 1,026,470 131,986 1,052,517 

ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2559 
 

จ านวนรถโดยสารจดทะเบียนสะสม ตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มี
จ านวนทั้งส้ิน 152,857 คนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ท่ีจ านวน 144,773 คนั คิดเป็นร้อยละ 5.58 ในจ านวนรถโดยสารน้ี 
เป็นรถโดยสารไม่ประจ าทางจ านวน 55,130 คนั คิดเป็นร้อยละ 36.07 ของรถโดยสารในปี 2558 

จากสถิติดงักล่าวพบว่าการขนส่งประเภทรถโดยสารไม่ประจ าทางในปี 2558 ยงัมีจ านวนรถเติบโตข้ึนจากปี 
2557 คิดเป็นร้อยละ 18.47 ซ่ึงเติบโตสวนทางกบัการขนส่งโดยรถโดยสารประจ าทางและส่วนบุคคล โดยเฉพาะเม่ือ
พิจารณาการเติบโตของจ านวนรถโดยสารไม่ประจ าทางในภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจะมี
จ านวนรถโดยสารเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 18.79 
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เปรียบเทียบจ านวนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและจ านวนรถจดทะเบียนในพืน้ที่ภาคตะวนัออก 

 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมขนส่งทางบก, ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2559 

 
 เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถทุกประเภท และจ านวนรถจดทะเบียนทุกประเภท ใน
พ้ืนท่ีภาคตะวนัออก พบวา่จ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตฯ มีมากกวา่จ านวนรถจดทะเบียน ในอตัราผูไ้ดรั้บใบอนุญาตต่อ
รถจดทะเบียน เท่ากบั 1.39 ในปี 2557 และเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเป็น 1.40 ในปี 2558 โดยท่ีจ านวนรถจดทะเบียนมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนสูงกว่าจ านวนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตฯ เล็กน้อย ในสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจขนส่งในภาคตะวนัออกจึงยงั
สามารถขยายจ านวนรถไดอี้กเล็กน้อย แต่อาจจะเผชิญกบัปัญหาการแย่งชิงผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขบัข่ี เพ่ือจา้งเป็น
พนกังานขบัในการประกอบธุรกิจขนส่ง 
 
การแข่งขัน  
 เน่ืองจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทาง ไม่มีขอ้จ ากดัในการเขา้ท าธุรกิจของผูป้ระกอบการรายใหม่ เพียงแต่
อาศยัแหล่งงินทุนท่ีเพียงพอ และการไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รวมถึงนกัขบัตอ้งไดรั้บใบอนุญาตขบัข่ี
ยานพาหนะตรงตามประเภทท่ีกฎหมายก าหนด จึงท าใหมี้จ านวนผูป้ระกอบการรถขนส่งโดยสารไม่ประจ าทางราย
ใหม่เกิดข้ึนมาก โดยในปี 2557 มีจ านวนผูป้ระกอบการรถโดยสารไม่ประจ าทางเท่ากบั 21,890 ราย และในปี 2558 มี
จ านวนผูป้ระกอบการเพ่ิมข้ึนเป็น 29,167 ราย หรือเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 33.24 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้การแข่งขนั
ทางดา้นราคาและการบริการเป็นหลกั ซ่ึงคู่แข่งท่ีมีศกัยภาพ มีลกัษณะในการด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนักบัทาง
บริษทัและมีพ้ืนท่ีใหบ้ริการในบริเวณใกลเ้คียงกนัมีจ านวนทั้งส้ินประมาณ 5 ราย แบ่งเป็นรายใหญ่ 3 ราย และรายท่ี
มีขนาดใกลเ้คียงกบับริษทั 2 ราย โดยมีเพียง 3 รายท่ีบริษทัเคยร่วมแข่งขนัในการประกวดราคาเพ่ือน าเสนองานแก่
ลูกคา้ ซ่ึงคู่แข่งแต่ละรายมีการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัคาดว่า
บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 2.00 เม่ือค านวณจากจ านวนประชากรในภาคการผลิตอุตสาหกรรมของพ้ืนท่ี 
4 จงัหวดัหลกัในเขตภาคตะวนัออกทั้งหมด ไดแ้ก่ จังหวดัฉะเชิงเทรา จังหวดัชลบุรี จงัหวดัระยองและจงัหวดั
ปราจีนบุรี โดยจุดเด่นของบริษทัท่ีท าใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้คือการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
ควบคู่ไปกบัการใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชบ้ริการรถในแต่ละเสน้ทาง 
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2.3 นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภัณฑ์ที่ส าคัญ 
1. กลยุทธ์การแข่งขัน 

1.1) กลยุทธ์ด้านบริการ (Service) 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัไดท้ าการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลกั
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคญั และยึดมัน่กบันโยบายในการให้บริการ 3 ประการ คือ หลกัความปลอดภัย 
(Safety) หลกัความน่าเช่ือถือ (Reliability) และหลกัความสะดวกสบาย (Comfort) ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการ
บริการ ดงัน้ี  

มาตรฐานรถบัส  
 รถบสัรุ่นใหม่ของบริษทัทุกคนัจะประกอบจากคซัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่จากบริษทัรถชั้นน า อาทิ ฮีโน่ สแกน
เนีย และประกอบตวัถงัตามคุณลกัษณะการใชง้านมีการออกแบบโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกสบาย
ของผูโ้ดยสารเป็นหลกั และหากเป็นรถปรับอากาศทางบริษทัจะติดตั้งระบบปรับอากาศท่ีเป็นอุปกรณ์ใหม่ทุกช้ินเพ่ือ
สุขลกัษณะท่ีดีของผูโ้ดยสารทุกคน โดยรถทุกคนัจะมีระบบอ านวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี เคร่ืองเสียง เพ่ือความ
บนัเทิงในการโดยสารตลอดจนอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยั เช่น ชุดปฐมพยาบาล ถงัดบัเพลิง เป็นตน้ นอกจากน้ี การ
ประกอบรถบสัของบริษทัจะออกแบบเพ่ือใชรั้บส่งพนกังานจึงท าใหมี้ขนาดตวัรถบสั ขนาดของเคร่ืองยนตท่ี์มีความ
เหมาะสมตามหลกัวิศวกรรม จึงส่งผลใหร้ถบสัท่ีบริษทัเลือกใช ้มีความปลอดภยัมากข้ึนและมีความเหมาะสมต่อการ
ใชง้านรับส่งพนกังานมากกวา่รถบสัทัว่ไปท่ีออกแบบมาเพ่ือใชง้านในหลากหลายวตัถุประสงค ์ 

มาตรฐานพนักงานขับรถ 
 พนกังานขบัรถทุกคนจะผ่านการคดัเลือกอย่างเขม้งวดโดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวติั ทดสอบความสามารถ
ในการขบัและตรวจสภาพทางดา้นร่างกายโดยทีมงานของบริษทั และเม่ือไดเ้ขา้มาท างานร่วมกบับริษทัแลว้จะมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยการฝึกอบรม ความรู้ความสามารถในการดูแลรักษารถ การขบัข่ีอย่างประหยดัและปลอดภยั 
ตลอดจนจิตส านึกในการใหบ้ริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  

มาตรฐานการควบคุมการเดนิรถ  
 บริษทัไดล้งทุนติดตั้งระบบติดตามรถ (Tracking System) แบบ Real time ส าหรับรถบสัและรถตูข้องบริษทั
ทุกคนั เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะท าการตรวจสอบสถานะของรถตลอดช่วงเวลาท่ีให้บริการ และท าการบนัทึก
สถานะของรถตามท่ีก าหนดเพ่ือการตรวจสอบยอ้นกลบั (Log sheet) โดยบริษทัมีขอ้ก าหนดให้รถทุกคนัพร้อม
ใหบ้ริการก่อนเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 นาทีและควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 90 กม./ชม. ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการ 
เม่ือรถน าส่งพนกังานเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะท าการสรุปขอ้มูลการรับส่งรายงานให้ลูกคา้ทราบทุกๆวนั (Daily 
report) และจะรวบรวมเป็นรายงานประจ าเดือน (Monthly Report) เพ่ือให้กบัทางลูกคา้สอบทานการท างานของ
บริษทัและเป็นขอ้มูลใหลู้กคา้จดัการเดินรถใหเ้หมาะสมกบัจ านวนพนกังานท่ีใชบ้ริการเพ่ือเป็นการบริหารตน้ทุน
การขนส่งพนกังานใหแ้ก่ลูกคา้ (Cost optimization management) นอกจากน้ี บริษทัยงัติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายในรถ
บสัท่ีบริษทัสั่งผลิตตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา และมีแผนท่ีจะติดกลอ้งในรถบสัของบริษทัให้ครบทุกคนั เพ่ือติดตาม
และดูแลพฤติกรรมของนกัขบั ท าใหส้ามารถควบคุมไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ผา่นการสุ่มตรวจโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ  

มาตรฐานการซ่อมบ ารุง  
 ดา้นการดูแลรักษาเคร่ืองยนต์และมาตรฐานต่างๆ ของอะไหล่ ทุกช้ินส่วนเป็นส่ิงส าคญั บริษทัจดัใหมี้คลงั
อะไหล่ท่ีสามารถเบิกใชไ้ดท้นัทีมากกว่า 300 รายการ และบริษทัจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานฝ่ายซ่อมบ ารุงให้มี
ความรู้ความสามารถดา้นการซ่อมบ ารุงและช้ินส่วนอะไหล่ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ช่างทุกท่านมีความช านาญ และ
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ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และซ่อมบ ารุงช้ินส่วนต่างๆเป็นอย่างดี มีการเปล่ียนอะไหล่ทนัทีเม่ือครบ
อายุการใชง้าน โดยไม่ตอ้งรอให้เกิดความเสียหาย เพ่ือสมรรถภาพท่ีดีของรถทุกคนั และบริษทัไดจ้ดัให้ฝ่ายซ่อม
บ ารุงมีความพร้อมในการแกไ้ขปัญหานอกสถานท่ีดว้ยรถซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ี (Mobile Unit) ทั้งน้ี การดูแลและซ่อม
บ ารุงรถของบริษทัแบ่งเป็น 2 ประเภท 

1) การดูแลประจ าวนั เป็นการดูแลความเรียบร้อย และความสะอาดของรถบสั เช่น การท าความสะอาด
เบาะท่ีนัง่ ฉีดพน่น ้ายาฆ่าเช้ือโรค เป็นตน้ จะด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการและนกัขบัร่วมกนั  

2) การซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) จะด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายซ่อมบ ารุง 
จะมีตารางการตรวจซ่อมรายสัปดาห์ เพ่ือท าการเปล่ียนอะไหล่ หรือซ่อมแซมในส่วนท่ีสึกหรอ ใน
กรณีท่ีพบปัญหาใหญ่ๆ เช่น ช่วงล่างรถ เคร่ืองยนต์ เป็นตน้ จะด าเนินการน าส่งศูนยซ่์อมทนัที และ
แจง้ฝ่ายปฏิบติัการใหด้ าเนินการหารถมาทดแทน และแจง้ใหล้กูคา้ทราบต่อไป 
 

1.2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษทัเลือกใชก้ลยุทธ์ราคาเหมาะสมยุติธรรม และคุณภาพสูง (Premium Strategy) เน่ืองจากรถของบริษทัจะ
เลือกใชร้ถใหม่ มีการออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการใชง้านมากท่ีสุด นอกจากน้ีบริษทัยงัมีกระบวนการคดัสรรนกั
ขบั รวมทั้งระบบติดตามรถแบบ Real Time และระบบการบริหารจัดการการเดินรถท่ีมีประสิทธิภาพ (Fleet 
Management System) เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูโ้ดยสาร ถึงความปลอดภยั และความสะดวกสบาย เป็นหลกั การ
ก าหนดราคาบริการจะตอ้งค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัได ้สอดคลอ้งกบัอายุการให้บริการและคุม้ค่ากบัท่ี
บริษทัจะลงทุนประกอบรถใหม่ ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 1-5 ปี โดยรูปแบบการก าหนดราคาและระยะเวลาใหบ้ริการ
จะถกูระบุในสญัญาใหบ้ริการของบริษทั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

1. การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ี (Fixed-Rate Contract) :  
ไดแ้ก่ การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง ซ่ึงคิดค่าบริการต่อเท่ียวท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยมี
ทั้งรูปแบบการก าหนดค่าบริการคงท่ีตามระยะทางท่ีไม่เปล่ียนแปลงตามราคาน ้ ามนั และค่าบริการ
คงท่ีตามระยะทางท่ีระบุใหมี้การเจรจาต่อรองราคาได ้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนั 

2.        การก าหนดค่าบริการผนัแปรตามการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง (Floating-Rate Contract):  
2.1  การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทางท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ามนัชดเชย โดยค่าบริการ
จะผนัแปรไปตามอตัราค่าน ้ามนัชดเชย ซ่ึงค านวณไดจ้ากปริมาณน ้ามนัท่ีใชใ้นแต่ละเส้นทางและส่วน
ต่างของราคาน ้ามนัเฉล่ียในปัจจุบนัและราคาน ้ามนัท่ีระบุไวต้ามสัญญา ดว้ยการก าหนดค่าบริการใน
รูปแบบน้ี หากราคาน ้ ามนัเพ่ิมข้ึนมากกว่าราคาน ้ ามนัท่ีระบุในสัญญา บริษทัจะไดรั้บค่าชดเชยของ
ส่วนต่างราคาน ้ ามนัจากลูกคา้ ขณะท่ีในกรณีท่ีราคาน ้ ามนัลดลงต ่ากว่าราคาน ้ ามนัท่ีระบุในสัญญา 
บริษทัจะใหส่้วนลดแก่ลกูคา้ตามสูตรการค านวณ 
2.2   การก าหนดค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ ามนัและระยะทางท่ีใช้บริการ (Minimum 
Guarantee) ซ่ึงค่าบริการขั้นต ่าท่ีบริษทัเรียกเก็บประกอบดว้ย ค่ารถและค่านกัขบั โดยบวกค่าบริการ
เพ่ิมตามระยะทางท่ีใหบ้ริการและราคาน ้ามนัท่ีเกิดข้ึนจริง โดยการก าหนดค่าบริการในรูปแบบน้ี ท า
ใหบ้ริษทัมีรายไดข้ั้นต ่าท่ีแน่นอนส าหรับการจ่ายค่างวดรถ และการจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่นกัขบั และบริษทั
จะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนตามระยะทางท่ีใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 
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1.3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
 บริษทัไม่มีหน่วยงานขายหรือฝ่ายการตลาด ดงันั้น กิจกรรมการขายจะรับผิดชอบโดยฝ่ายปฏิบติัการ
ซ่ึงการรับงานของบริษทัจะมาจาก 2 ช่องทาง คือ (1) การติดต่อจากลูกคา้มายงับริษทัโดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บการ
แนะน าจากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการ และ (2) การเขา้ร่วมประกวดราคา/การประมูลราคา (Price Auction) โดยท่ีผ่านมา 
การรับงาน ส่วนใหญ่ของบริษทัจะมาจากการติดต่อเขา้มาของเจา้ของกิจการโดยตรงและการแนะน าจากลูกคา้ท่ีเคย
ใชบ้ริการมากกวา่ คิดเป็นร้อยละ 60 เน่ืองจากการประมูลการเขา้ร่วมประกวดราคาส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ท่ีการแข่งขนั
ดา้นราคา ซ่ึงบริษทัไม่มีนโยบายในการแข่งขนัดา้นราคาเพ่ือให้ไดง้าน แต่จะเน้นเร่ืองของการพฒันาปรับปรุง
คุณภาพบริการใหคุ้ม้ค่ากบัค่าบริการท่ีลกูคา้ตอ้งจ่ายใหก้บับริษทัมากกวา่ 
 เน่ืองมาจากผลงานการบริหารและจดัการการเดินรถรับส่งพนกังานเป็นเคร่ืองยืนยนัไดเ้ป็นอย่างดีถึง
คุณภาพของการใหบ้ริการของบริษทั อีกทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยงัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของกิจการ จึง
ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความไวว้างใจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นการบริหารและจดัการการเดินรถรับส่งพนกังาน 
 
2. การประชาสัมพนัธ์ (Promotion) 

ในการส่งเสริมการขาย บริษทัอาศยัการสร้างความเช่ือถือในคุณภาพของการบริการ ความปลอดภยั และความ
คุม้ค่า โดยท่ีผา่นมาบริษทัไดจ้ดัท าเวบ็ไซตแ์ละมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ นอกจากน้ี ทางบริษทัก็มี
แผนท่ีจะสนบัสนุนส่ือโฆษณาบนหนงัสือพิมพเ์พ่ิมข้ึน เพ่ือการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั รวมถึงสร้างการ
รับรู้ (Brand Recognition) และจดจ า (Brand Awareness) ต่อกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

2.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 บริษทัมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในภาคการผลิตท่ีมีท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม หรือ
นอกนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จงัหวดัไดแ้ก่จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง จงัหวดั
ปราจีนบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีจ านวนลูกคา้ทั้งส้ิน 24 ราย แบ่งเป็นลูกคา้ใน
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัชลบุรีจ านวน 9 ราย นิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยองจ านวน 12 ราย และนิคม
อุตสาหกรรมในจงัหวดัฉะเชิงเทราจ านวน 3 ราย โดยหากพิจารณาท่ีตั้งของลกูคา้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
อมตะ ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี และนิคมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง จะพบว่า มีจ านวนทั้งส้ิน 
14 ราย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ท่ีอยู่ในนิคมอมตะทั้ง 2 แห่งคิดเป็นร้อยละ 
62.63 ของรายไดจ้ากการบริการ ทั้งน้ี พ้ืนท่ีการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรในปัจจุบนัครอบคลุมพ้ืนท่ี แสดงดงัภาพ 
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แผนภาพแสดงที่ตั้งส านักงาน จุดจอดรถของบริษทั และที่ตั้งของลูกค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
คือ ท่ีตั้งบริษทั ส านกังาน จุดจอดรถ และสถานท่ีซ่อมบ ารุง 

  คือ โรงงานหรือท่ีตั้งของลกูคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

 ทั้งน้ี เม่ือจ าแนกกลุ่มลูกค้าของบริษทั โดยแบ่งเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างๆ จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ประเภทของธุรกิจท่ีใช้บริการขนส่งของบริษทัสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่มช้ินส่วนประกอบ
รถยนต ์กลุ่มผลิตยางรถยนต ์และกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 
 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ 
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ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ของบริษทั แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
ของลูกค้าที่ใช้บริการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ช้ินส่วนประกอบรถยนต ์ 47.68 23.13% 60.11 25.65% 64.28 24.32% 
ผลิตยางรถยนต ์ 44.19 21.43% 44.96 19.19% 43.97 16.64% 
น ้ามนัเช้ือเพลิง และปิโตรเคมี 29.63 14.38% 40.21 17.16% 27.57 10.43% 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 29.68 14.40% 33.28 14.20% 40.06 15.16% 
สินคา้บริโภค 23.96 11.62% 25.60 10.92% 24.35 9.21% 
เหลก็ 18.02 8.74% 18.20 7.77% 25.99 9.84% 

อ่ืนๆ 12.98 6.30% 11.95 5.11% 38.05 14.40% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 206.14 100.00% 234.31 100.00% 264.27 100.00% 
ท่ีมา: ขอ้มูลจากบริษทั 
 

จากตารางขา้งตน้แสดงรายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 จะเห็นว่าบริษทัไดมี้การ
แบ่งลกูคา้ตามประเภทของอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงบริษทัจะพยายามรักษาสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ไม่ใหก้ระจุกตวัอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง จนก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อรายไดจ้ากการพ่ึงพิงกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ มาก
เกินไป โดยจะพยายามรักษาสดัส่วนรายได ้และเพ่ิมรายไดจ้ากลกูคา้กลุ่มใหม่ๆ ปีละ 3 - 5 สญัญา  
 
2.4 การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

(1) การจดัหารถโดยสาร 
ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัหารถทั้งกรณีรถท่ีบริษทัเป็นเจา้ของ และกรณีรถร่วมบริการโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ก. รถท่ีบริษทัเป็นเจา้ของ  
บริษทัจะลงทุนรถโดยสารใหบ้ริการ ก็ต่อเม่ือมีความชดัเจนค่อนขา้งแน่นอนว่าจะไดรั้บการสั่งจา้งจากลูกคา้

แลว้เท่านั้น และไม่มีนโยบายการลงทุนรถโดยสารให้บริหารส าหรับรอรับงานจากลูกคา้ โดยรถจะตอ้งมีลกัษณะ
เป็นไปตามท่ีไดต้กลงไวก้บัลกูคา้ อาทิ เบาะท่ีนัง่และม่าน เป็นตน้ ซ่ึงในอดีตบริษทัจดัหารถโดยสารผ่านการซ้ือคสัซี
และอะไหล่ใชแ้ลว้มาประกอบเป็นคสัซีและเคร่ืองยนตท่ี์สมบูรณ์ก่อนน าไปว่าจา้งผูป้ระกอบตวัถงั (Bus Body) ให้
ประกอบตวัถงั และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งโดยสารตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ แต่ปัจจุบนัการจดัหารถโดยสาร
ของบริษทัจะอยูใ่นรูปของการลงทุนซ้ือคสัซีและเคร่ืองยนต ์(Chassis and Engine) ใหม่จากผูผ้ลิตชั้นน า และว่าจา้งผู ้
ประกอบตวัถงั (Bus Body) ให้ประกอบตวัถงั และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
โดยมีแหล่งเงินทุนจากการขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัท าประกนัภยัใหก้บัรถโดยสารของบริษทัทุกคนั เพ่ือเป็นการป้องกนัและจ ากดัความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกบัรถของบริษทับางส่วน 
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แผนภาพการจดัหารถโดยสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ข. รถร่วมบริการ 
การจดัการบริการรถโดยสารให้แก่ลูกค้าโดยใช้รถร่วม บริษทัจะเลือกใช้บริการรถร่วมท่ีเป็นรถตูเ้กือบ

ทั้งหมด เม่ือบริษทัน าเสนอรูปแบบและประเภทรถใหแ้ก่ลูกคา้และตกลงในสัญญาบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ หากมี
ความจ าเป็นตอ้งใชร้ถตู ้ทางบริษทัจะเลือกรถตูร่้วมบริการเขา้มาเดินรถในสายนั้น โดยบริษทัจะท าสัญญาว่าจา้งรถตู้
ร่วมบริการเป็นรายคนั โดยทุกสัญญาจะมีอายุส้ินสุดทุกวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี ถึงแมส้ัญญาบริการระหว่าง
บริษทักบัลูกคา้จะยงัไม่หมดอายุ เพ่ือท่ีจะให้บริษทัประเมินผลงานของรถร่วมบริการทุกคนั ก่อนเร่ิมท าการต่อ
สัญญาว่าจา้งรถร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีผูร่้วมบริการทั้งส้ินจ านวน 84 ราย แบ่งเป็นรถตูร่้วมบริการ
จ านวน 88 คัน และรถบัสร่วมบริการจ านวน 12 คัน (ณ ขณะใดขณะหน่ึงปริมาณรถร่วมบริการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงโดยข้ึนอยู่กับความต้องการใช้งาน) ทั้ งน้ีในกรณีท่ีรถร่วมบริการก่อให้เกิดความเสียหายในการ
ใหบ้ริการ อาทิ รับส่งพนกังานไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด อนัเป็นเหตุใหพ้นกังานของลูกคา้ตกรถหรือตอ้งเดินทางเอง 
รวมถึงกรณีเกิดอุบติัเหตุ ทางบริษทัจะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยรถร่วมบริการจะตอ้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเองทั้งหมด 

ปัจจุบนับริษทัไม่มีนโยบายในการน ารถบสัร่วมบริการรายใหม่ๆ เขา้มาว่ิงร่วมกบับริษทัแลว้ เหลือเพียงแต่ผู ้

ให้บริการรายเดิมท่ีมีการร่วมงานมาตั้งแต่ช่วงบริษทัก่อตั้งและมีการใหบ้ริการผ่านการประเมินจากทางบริษทัและ

ทางลกูคา้ในระดบัท่ีดีมาตลอด  

 

1. คัดเลือกคัซซีและ
เคร่ืองยนต์ (Chassis) 

 

2. ประกอบตัวถัง ท ากราฟฟิกนอก
รถและ ส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในห้องโดยสาร 

 

4. น ารถบัสโดยสารให้บริการแก่ลูกค้า 

 

3. จดทะเบียนรถบัสต่อกรมขนส่งทางบก 
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการใชผู้ร่้วมบริการท่ีจะใหบ้ริการ จะตอ้งเป็นบุคคล

หรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสาร

ขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น 

(2) นักขับ (Driver) 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัการคดัเลือกนกัขบัเป็นอย่างยิ่ง  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีนกัขบัซ่ึงเป็น

พนกังานประจ าทั้งหมดจ านวน 137 คน โดยนกัขบัทุกคนตอ้งมีใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถประเภทท่ี 2, 3 หรือ 4 (ชนิดท่ี 
2 เป็นอยา่งนอ้ย) ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก จึงจะสามารถขบัรถโดยสารท่ีขนส่งผูโ้ดยสารเกินกว่า 20 คน
ได ้ซ่ึงบริษทัมีขั้นตอนและกระบวนการสรรหานกัขบัโดยเร่ิมตั้งแต่ฝ่ายบุคคลและธุรการประกาศรับสมคัรดว้ยการ
ติดป้ายตามท่ีต่างๆ และมีโครงการจดัหานกัขบัช่ือ “นกัขบั” แนะน า “นกัขบั” (Driver get Driver) ดว้ย ซ่ึงจะให้
ค าแนะน าแก่นกัขบัท่ีแนะน าเพ่ือน ให้มาสมคัรงานและไดบ้รรจุเป็นพนกังานกบับริษทั เม่ือไดใ้บสมคัรจากนกัขบั
แลว้จะท าการตรวจสอบคุณสมบติันกัขบัเบ้ืองตน้จากใบสมคัร และท าการทดสอบความสามารถในการควบคุมรถ
และตรวจสุขภาพร่างกายวา่มีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือไม่ หลงัจากนั้นฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูต้ดัสินว่าจะ
รับผูส้มคัรดงักล่าวเป็นนกัขบัของบริษทัหรือไม่ 

เม่ือบริษัทรับผูส้มัครดังกล่าวเป็นนักขับของบริษทั ฝ่ายบุคคลและธุรการจะท าการตรวจสอบประวติั
อาชญากรรมโดยประสานงานกบัหน่วยราชการ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งใชเ้วลานานในการตรวจสอบ ท าใหบ้ริษทัอาจ
ตอ้งบรรจุผูส้มคัรท่ีผ่านการทดสอบเป็นนกัขบัของบริษทัก่อนท่ีจะทราบผลประวติั หากผูส้มคัรรายใดเคยมีประวติั
อาชญากรรมกบักรมต ารวจ เม่ือทางบริษทัไดข้อ้มูลประวติั จะท าการเรียกนกัขบัรายดงักล่าวมาพูดคุยเพ่ือลงช่ือ
รับทราบประวติั และทางบริษทัจะเฝ้าสงัเกตพฤติกรรมนกัขบัรายดงักล่าวเป็นพิเศษ ภายหลงัการข้ึนทะเบียนผูส้มคัร
ให้เป็นนกัขบัของบริษทัแลว้ บริษทัจะจดัอบรมทกัษะการขบัข่ีและการบริการให้แก่นกัขบัก่อนจะเร่ิมปฏิบติังาน
ต่อไป 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการสรรหานักขับ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(3) น า้มันเช้ือเพลงิ 
รถโดยสารของบริษัททุกคันใช้น ้ ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิง ทั้ งน้ี บริษัทยงัไม่มีนโยบายในการดัดแปลง

เคร่ืองยนต์เพ่ือเปล่ียนประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช้ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัท าบตัรวงเงินเติมน ้ ามนักบับริษทัจ าหน่ายน ้ ามนัท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการควบคุมไม่ใหมี้การลกัลอบกระท าทุจริต โดยบริษทัจ าหน่ายน ้ามนัจะรวบรวมและส่ง
ยอดเรียกเกบ็ทุกส้ินเดือน 

คดัสรรพนักงานจากใบ
สมัคร และตรวจสอบ
คุณสมบัติเบือ้งต้น 

ตรวจสุขภาพก่อนเร่ิมงาน โดย
คดักรองผู้ที่สุขภาพร่างกายไม่

เหมาะสมกบัการขับ 

 

ตรวจประวตัิอาชญากรรม 

ทดสอบความสามารถในการ
ควบคุมรถ 

ขึน้ทะเบียนเป็นนักขับ 
ของบริษทั 

อบรมศักยภาพทางด้านการ
ขับขี่และทักษะการบริการ 
และตรวจสุขภาพประจ าปี 
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ในขั้นตอนของการเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง ฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูก้  าหนดต าแหน่งสถานีบริการน ้ามนัท่ีเหมาะสม
กบัเส้นทางการเดินรถใหแ้ก่รถบสัแต่ละคนั โดยในการเติมน ้ามนัแต่ละคร้ัง นกัขบัจะตอ้งเติมน ้ ามนัใหเ้ต็มถงัเสมอ 
เม่ือนักขับเติมน ้ ามนัท่ีสถานีบริการจะต้องแจ้งเลขไมล์ให้แก่สถานี ซ่ึงเป็นข้อมูลประกอบในการออกใบเสร็จ 
หลงัจากนั้น นกัขบัจะตอ้งน าใบเสร็จค่าน ้ ามนัท่ีเติมมาส่งให้แก่เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการภายในเชา้วนัถดัไป เม่ือ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการไดข้อ้มูลจากใบเสร็จค่าน ้ามนั จะน าขอ้มูลเลขไมลข์องรถแต่ละคนัและปริมาณน ้ามนัท่ีเติม 
กรอกเขา้ในระบบ Back Office ของบริษทั ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัทราบถึงอตัราการใชน้ ้ามนัของรถบสัแต่ละคนั (Rate of 
Consumption) หากขอ้มลูอตัราการใชน้ ้ามนัของรถบสัคนัใด มีการเพ่ิมข้ึนผิดปกติ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะท าการ
ตรวจสอบร่วมกบัระบบ GPS Tracking เพ่ือตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของรถคนัดงักล่าวว่ามีการขบัออกนอกจุด
เพ่ือถ่ายหรือขายน ้ามนัหรือไม่ ดว้ยระบบดงักล่าวจะช่วยท าใหบ้ริษทัทราบหากเกิดการทุจริตของนกัขบัและสามารถ
ควบคุมความเสียหายไดท้นัท่วงที 

แผนภาพแสดงขั้นตอนและการควบคุมการเตมิน า้มันของนักขับ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
2.5 การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดต้ระหนกัดีว่าการให้บริการดว้ยรถโดยสารขนาด
ใหญ่จะมีการใชเ้ช้ือเพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสียจากกระบวนการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร อาทิ 
น ้ามนัเคร่ือง อะไหล่เก่า เป็นตน้ ดงันั้นเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการ บริษทัจึงได้
ด าเนินการบริหารจดัการดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) การลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาผลาญของเคร่ืองยนต์รถโดยสาร ด้วยการเลือกใช้
เคร่ืองยนตรุ่์นใหม่ล่าสุดเพ่ือประสิทธิภาพในการเผาไหมท่ี้ดีท่ีสุด และมีการบ ารุงรักษาตามมาตรฐาน
ท่ีผูผ้ลิตก าหนด 

2) เลือกใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงจากผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือประสิทธิภาพของการเผาไหมแ้ละการ
ปล่อยมลภาวะใหน้อ้ยท่ีสุด 

3) ไม่ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ ต่อเคร่ืองยนต ์ท่ีไม่ไดต้ามหลกัวิศวกรรมยายนตอ์นัจะส่งผลต่อการ
เผาไหมข้องเคร่ืองยนตจ์นก่อใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ  

4) การก าจดัของเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร ส่วนกระบวนการซ่อมบ ารุงรถยนต ์
ปัจจุบนัไดจ้ดัการใหมี้การจดัเก็บโดยผูเ้ช่ียวชาญ อาทิ น ้ ามนัเคร่ืองท่ีมีการเปล่ียนถ่ายจะท าการจดัส่ง
ใหผู้รั้บซ้ือท่ีมีใบอนุญาตการน าน ้ามนัเคร่ืองเก่าไปก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
ก าหนดจุดเติมน า้มัน 

น าใบเสร็จค่าน า้มันและข้อมูล

เลขไมล์ของวนัที่เติมน า้มัน ส่ง

ให้ฝ่ายปฏิบัติการ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
กรอกข้อมูลในระบบ Back Office 

นักขับเติมน า้มันในจุดที่ระบุ 
โดยเติมเต็มถังทุกคร้ัง 

ฝ่ายปฏิบัติการวเิคราะห์
ข้อมูล 

ทราบอตัราการใช้น า้มัน 

ควบคุมการทุจริตการเติม
น า้มัน ร่วมกบัระบบ  

GPS Tracking 
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2.6 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ล าดบั ช่ือลูกค้า 
ระยะเวลา
ตามสัญญา 

เดอืนและปีที่
เร่ิมสัญญา 

ประมาณ
มูลค่างาน
สัญญา 

จ านวนรายได้จาก
การให้บริการ ตั้ง
วนัที่เร่ิมให้บริการ 
ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 

ประมาณการมูลค่า
งานที่ยงัไม่ได้รับรู้ 
เป็นรายได้จากการ

ให้บริการ 

คิดเป็นร้อยละของ
ประมาณการมูลค่า
งานที่ยงัไม่ได้รับรู้
เป็นรายได้จากการ

ให้บริการ 

1 บริษทั บริคจสโตน ไทร์ แมนนูแฟคเจอร่ิง     
(ประเทศไทย) จ ากดั  /1 

1 ปี ก.ค. 57 26.61 26.61 - - 
1 ปี ก.ค. 58 27.14 12.40 14.74 54.31% 

2 บริษทั คอลเกต ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั /2 3 ปี มี.ค. 56 19.63 18.23 1.40 7.13% 

3 ปี มี.ค. 59 21.00 - 21.00 100.00% 
3 บริษทั คาร์ดิแนล เฮลท ์222 (ประเทศไทย) จ ากดั 1 ปี ก.ย. 57 28.85 19.25 9.60 33.27% 

4 บริษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จ ากดั /1 1 ปี เม.ย. 57 7.01 7.01 - - 
1 ปี เม.ย. 58 6.54 4.56 1.98 30.27% 

5 บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 5 ปี ก.ย. 57 110.28 32.04 78.24 70.95% 

6 บริษทั โดนลัดส์นั (ประเทศไทย) จ ากดั 3 ปี มิ.ย. 57 50.55 23.92 26.63 52.68% 
7 บริษทั ฮนัวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั /1 1 ปี ต.ค. 57 6.90 6.90 - - 

1 ปี ต.ค 58 7.50 1.80 5.70 76.00% 

8 บริษทั อินเตร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 3 ปี ม.ค. 58 16.41 4.04 12.37 75.38% 
9 -11 บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ ากดั และในกลุ่ม /4 5 ปี ก.ค. 57 130.36 41.10 89.26 68.47% 

12 บริษทั สยามยไูนเตด็สตีล (1995) จ ากดั 3 ปี 3 เดือน ม.ค. 55 33.75 33.75 - - 

6 ปี เม.ย. 58 72.06 10.95 61.11 84.80% 
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ล าดบั ช่ือลูกค้า 
ระยะเวลา
ตามสัญญา 

เดอืนและปีที่
เร่ิมสัญญา 

ประมาณ
มูลค่างาน
สัญญา 

จ านวนรายได้จาก
การให้บริการ ตั้ง
วนัที่เร่ิมให้บริการ 
ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 

ประมาณการมูลค่า
งานที่ยงัไม่ได้รับรู้ 
เป็นรายได้จากการ

ให้บริการ 

คิดเป็นร้อยละของ
ประมาณการมูลค่า
งานที่ยงัไม่ได้รับรู้
เป็นรายได้จากการ

ให้บริการ 

13 บริษทั ไทยออยส์ จ ากดั (มหาชน) 5 ปี พ.ย. 53 81.38 81.38 - - 
2 ปี พ.ย. 58 28.00 2.22 25.78 92.07% 

14 บริษทั ไทรอมัพ ์เอวิเอชัน่ เซอร์วิสเซส เอเชีย จ ากดั /1 1 ปี ม.ค. 58 4.81 4.81 - - 

1 ปี ม.ค. 59 5.00 - 5.00 100.00% 
15 บริษทั วีคแอนด ์ฮุคลนัด ์จ ากดั (มหาชน) 3 ปี มี.ค. 57 6.35 3.62 2.73 42.99% 
16 บริษทั โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
5 ปี ต.ค. 54 97.78 77.85 19.93 20.38% 

17 บริษทั โตโยตา้ โกเซ (ประเทศไทย) จ ากดั 5 ปี เม.ย. 55 96.14 60.38 35.76 37.19% 
18 บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 5 ปี เม.ย. 56 126.24 48.45 77.79 61.62% 
19 บริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จ ากดั /1 3 ปี มิ.ย. 55 14.54 14.54 - - 

1 ปี มิ.ย. 58 5.35 2.85 2.50 46.73% 
20 บริษทั ฟิจิทสึ เทน็ (ประเทศไทย) จ ากดั 5 ปี พ.ค. 57 66.25 18.74 47.51 71.71% 
21 บริษทั มาเจนด ์แมคซิส จ ากดั 1 ปี ม.ค. 58 3.84 3.84 - - 

1 ปี ม.ค. 59 4.00 - 4.00 100.00% 
22 บริษท เคป อีสต ์(ประเทศไทย) จ ากดั 1 ปี 3 เดือน พ.ย. 57 1.74 1.48 0.26 14.94% 
23 บริษทั พีทีพี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 5 ปี เม.ย. 58 56.01 6.91 49.10 87.66% 
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ล าดบั ช่ือลูกค้า 
ระยะเวลา
ตามสัญญา 

เดอืนและปีที่
เร่ิมสัญญา 

ประมาณ
มูลค่างาน
สัญญา 

จ านวนรายได้จาก
การให้บริการ ตั้ง
วนัที่เร่ิมให้บริการ 
ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 

ประมาณการมูลค่า
งานที่ยงัไม่ได้รับรู้ 
เป็นรายได้จากการ

ให้บริการ 

คิดเป็นร้อยละของ
ประมาณการมูลค่า
งานที่ยงัไม่ได้รับรู้
เป็นรายได้จากการ

ให้บริการ 

24 บริษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จ ากดั (มหาชน) /3 1 ปี เม.ย. 58 6.35 4.33 2.02 31.81% 
1 ปี เม.ย. 59 5.00 - 5.00 100.00% 

รวม 1,173.39 573.96 599.42 51.08% 
 หมายเหตุ :  

-           ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดก้  าหนดนโยบายการใช้ผูร่้วมบริการท่ีจะให้บริการ จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสาร
ขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น  
/1 : บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั, บริษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จ  ากดั, บริษทั ฮนัวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั, บริษทั ไทรอมัพ ์เอวิเอชัน่ เซอร์วิสเซส เอเชีย จ  ากดั, บริษทั สยาม มิตซุย พีที
เอ จ  ากดั และบริษทั มาเจนด ์แมคซิส จ ากดั ไดท้  าการต่อสญัญาฉบบัใหม่อาย ุ1 ปี 
/2 : บริษทัไดรั้บแจง้ต่อสญัญาบริการจากบริษทั คอลเกต ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) จ  ากดั ต่อสญัญาอีก 3 ปี ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการลงนามสญัญาฉบบัต่ออายจุากลูกคา้ 
/3 : บริษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จ  ากดั (มหาชน) ต่อสญัญาอีก 1 ปี ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการลงนามสญัญาฉบบัต่ออายจุากลูกคา้  
/4 : บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั และในกลุ่ม ประกอบดว้ย  บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั - ส านกังานใหญ่, บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์และบริษทั โคโย จอยท ์(ไทยแลนด)์ 
จ  ากดั 
-         ลูกคา้รายใหม่ท่ีเร่ิมให้บริการในปี 2559 ไดแ้ก่ บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั  , บริษทั อีเลคโทรลกัซ ์ประเทศไทย จ ากดั และ บริษทั สยามแผน่เหล็กวิลาส จ ากดั  
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3.     ปัจจัยความเส่ียง 
3.1     ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกจิ 
ความเส่ียงจากการที่กลุ่มลูกค้าจ านวนน้อยรายและอยู่ในวงจ ากัด 

บริษทัด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเป็นหลกั 
อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย ์เป็นตน้ โดยมีรายไดจ้ากให้บริการเดินรถระหว่าง ปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบั 206.14 ลา้นบาท 
234.31 ลา้นบาท และ 264.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 99.36 ร้อยละ 99.70  และร้อยละ 99.64 ของรายไดร้วมใน
แต่ละปี โดยแบ่งออกเป็นรายได้จากรถโดยสารของบริษทั ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558  เท่ากับ 135.07 ลา้นบาท 
161.95 ลา้นบาท และ 196.26 ลา้นบาท และรายไดจ้ากรถร่วมบริการเท่ากบั 71.07 ลา้นบาท 72.36 ลา้นบาท และ 
68.01 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีจ านวนลูกคา้ 24 ราย ท่ีให้บริการเดินรถอยู่ ซ่ึง
ลกัษณะการให้บริการเดินรถจะด าเนินการในรูปแบบของสัญญาให้บริการเดินรถท่ีข้ึนอยู่กบัราคา ขอ้ตกลง ความ
ตอ้งการและนโยบายภายในของลูกคา้แต่ละราย ส่วนระยะเวลาของสัญญาบริการมีตั้งแต่ 1 - 5 ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558  บริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ 3 รายท่ีสร้างยอดรายไดใ้หก้บับริษทัเท่ากบัร้อยละ 28.72 ของรายไดจ้ากการ
บริการในปี 2558 โดยลกูคา้รายใหญ่แต่ละราย มีสัญญาใหบ้ริการถึงปี 2559 ปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั เน่ืองจาก
บริษทัมีจ านวนลกูคา้ไม่มากนกั ประกอบกบัมียอดรายไดก้ว่าร้อยละ 28.72 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการในปี 2558 ท่ี
เกิดจากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย บริษทัจึงอาจไดรั้บความเส่ียงจากการมีกลุ่มลูกคา้จ านวนนอ้ยรายและอยู่ใน
วงจ ากดั  

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวและมีแผนงานท่ีชดัเจนในการรักษาลูกคา้รายเดิม และหาลูกคา้รายใหม่
เขา้มาทดแทนเพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกคา้ในมือและลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่บางราย ทั้งน้ีบริษทัเช่ือมัน่ว่า
โอกาสท่ีจะสูญเสียลูกคา้ปัจจุบนัมีนอ้ย เน่ืองจากบริษทัใหบ้ริการลูกคา้ส่วนใหญ่มาอย่างต่อเน่ือง โดยลูกคา้รายใหญ่
ดงักล่าวใชบ้ริการของบริษทัต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 10 ปี 7 ปีและ 3 ปีตามล าดบั ซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการเดินรถ
อย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ส าหรับการขยายฐานลูกคา้ บริษทัไดมี้การจดัหาลูกคา้รายใหม่อย่างสม ่าเสมอทั้งในเขต
นิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในภาคตะวนัออก โดยมีการก าหนดราคาและระยะเวลาสัญญาบริการท่ีเป็นไป
ตามความเหมาะสมของลูกคา้แต่ละราย จากการส ารวจในเบ้ืองตน้ ปัจจุบนับริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 2 
คิดจากจ านวนประชากรในภาคการผลิตอุตสาหกรรมของพ้ืนท่ี 4 จงัหวดัหลกัในเขตภาคตะวนัออกทั้งหมด ท าให้
มัน่ใจไดว้า่บริษทัจะสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวได ้
นอกจากน้ีบริษทัมีการกระจายความเส่ียงโดยการจดัหาลูกคา้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Diversification) 
เพ่ือลดความเส่ียงท่ีลกูคา้รายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัจะไม่ต่อสัญญาเน่ืองจากผลของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ 
ซ่ึงอาจน าไปสู่ความเส่ียงในความไม่ต่อเน่ืองของรายไดใ้นภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  

ในปัจจุบนัประเทศไทยอยู่ในระยะฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจและจะเขา้สู่การเปิดเขตการคา้เสรีอาเซียน (AEC) ใน
อนาคตอนัใกล ้ผลจากการเปิดเขตการคา้เสรีจะท าให้เขตอุตสาหกรรมทั้งในไทยและประเทศเพ่ือนบา้นเกิดการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมีการเติบโตตามอย่างเป็นล าดบั ซ่ึงบริษทัเช่ือว่า 
ธุรกิจใหบ้ริการเดินรถโดยสารจะมีความตอ้งการเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจท่ีก าลงัฟ้ืนตวัถือเป็น
โอกาสทางธุรกิจท่ีส าคญัในการขยายฐานลูกคา้ในส่วนของธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการเดินรถโดยสาร และสามารถ
ช่วยลดความเส่ียงดงักล่าว ท าใหโ้ดยรวมแลว้ บริษทัมัน่ใจวา่จะไดรั้บผลเสียหายจากความเส่ียงดงักล่าวนอ้ย 
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ความเส่ียงเนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ หรือความไม่แน่นอนของรายได้ 
บริษทัมีรายไดห้ลกัมาจากการให้บริการเดินรถโดยสารไม่ประจ าทางรับส่งพนกังานแก่ลูกคา้ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงแบ่งออกเป็นรายไดจ้ากการให้บริการเดินรถโดยสารของบริษทั และรถร่วม
บริการ โดยในปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดว้ยรถโดยสารของบริษทัคิดเป็นร้อยละ 69.12 
และ 74.26 ของรายไดร้วมในแต่ละปี ตามล าดบั และมีรายไดจ้ากการให้บริการดว้ยรถร่วมบริการคิดเป็นร้อยละ 
30.88 และร้อยละ 25.74 ของรายไดร้วมในแต่ละปี ตามล าดบั 

อย่างไรก็ดี บริษทัอาจมีความเส่ียงจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได ้เน่ืองจากสัญญาให้บริการเดินรถโดยสาร
ของบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และหากสญัญาส้ินสุดลงจะท าใหบ้ริษทัตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเป็น
ตน้ทุนคงท่ี อาทิ ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรโดยเฉพาะนกัขบัท่ีมีการวา่จา้งสญัญางานประจ า  

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียง และเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่ต่อเน่ืองของรายได ้จึงมี
การก าหนดแผนป้องกนัความเส่ียงไว ้ดงัน้ี 

1. กระจายกลุ่มลูกคา้ตามพ้ืนท่ีและประเภทธุรกิจของลูกคา้ โดยบริษทัมีนโยบายท่ีกระจายฐานลูกคา้
ไปสู่นอุตสาหกรรมอ่ืนหรือพ้ืนท่ีอ่ืน และเพ่ิมฐานลูกคา้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการท่ีใช้
บริการการเดินรถโดยสารไม่ประจ าทางของบริษทั เพ่ือป้องกนัและกระจายความเส่ียงจากความไม่
ต่อเน่ืองของรายไดอ้นัเกิดจากปัจจยัทั้งภายนอกและภายในของลกูคา้ 

2. รักษานโยบายด้านคุณภาพงานและการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้ งในด้านของความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย และความน่าเช่ือถือ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจกบัลกูคา้ โดยจะเห็นไดจ้าก
ตลอดระยะเวลาท่ีผา่น บริษทัไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใชก้บักระบวนการเดินรถ เช่น 
โปรแกรมการติดตามและตรวจสอบสถานะการเดินรถและกลอ้งวงจรปิดรักษาความปลอดภยั  (GPS 
Tracking & 24/7 Monitoring System) นอกจากนั้น บริษทัยงัจดัอบรมนกัขบัซ่ึงถือเป็นหวัใจในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจทุกคนในดา้นของเทคนิคการขบั (Technical Skill) และเทคนิคการส่ือสารกบัผูโ้ดยสาร 
(Communication Skill) เพ่ือควบคุมสถานการณ์หรือป้องกนัอุบติัเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมไปถึงการตรวจสอบความพร้อมในการท างานของนกัขบั (Health and Alcohol Check) เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ในการใหบ้ริการจนเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) และ
น าไปสู่การต่อสญัญาบริการ (Contract Renewal) จากกลุ่มลกูคา้ทั้งรายเดิมและรายใหม่ 

3.         บริษัทมีการจัดท างบประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการเดินรถแก่ทางลูกค้า (Budgetary 
Projection) ท าใหส้ามารถประเมินค่าใชจ่้ายในแต่ละสญัญาและสามารถวางแผนการจดัการในดา้นการ
ขนส่งบุคลากรตามฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงบริษทัสามารถน าขอ้มูลน้ี
ไปวิเคราะห์และเสนอสญัญาใหบ้ริการ พร้อมทั้งวางแผนการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึงถือเป็นจุด
แขง็อยา่งหน่ึงท่ีท าใหล้กูคา้มีความเช่ือมัน่ต่อบริษทั  

ดังนั้น บริษทัจึงเช่ือมัน่ว่าแผนการด าเนินธุรกิจข้างต้นสามารถดึงดูดลูกค้าได้ในระยะยาว และช่วยลด
ผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวได ้ 
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ความเส่ียงจากการลดลงของผลการด าเนินงาน จากการระงบัการใช้รถร่วมบริการที่จดทะเบียนประเภทส่วนบุคคล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดว้ยรถโดยสารของบริษทัเท่ากบั 196.26 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 74.26 ของรายไดร้วม และมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดว้ยรถร่วมบริการเท่ากบั 68.01 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.74 ของรายไดร้วม  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายผูร่้วมบริการท่ีจะใหบ้ริการ จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติ
บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น   

ทั้งน้ี บริษทัคาดการณ์รายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมในปี 2559 ประมาณ 300 ลา้นบาท 
 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาน า้มนัเช้ือเพลงิของตลาดโลก 

น ้ ามนัเช้ือเพลิงจดัเป็นตน้ทุนหลกัท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัใช้น ้ ามนัดีเซลเป็น
เช้ือเพลิงในการให้บริการเดินรถ น ้ ามนัเช้ือเพลิงจดัเป็นตน้ทุนหลกัท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทั โดย
บริษทัใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในการใหบ้ริการเดินรถในปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัมีตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงเท่ากบั 
46.41 ลา้นบาท 52.90 ลา้นบาท และ 50.64 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 27.43 ร้อยละ 27.85 และร้อยละ 24.68 ของ
ตน้ทุนบริการรวมแต่ละปี ตามล าดบั ความผนัผวนในราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินของ
บริษทั ทั้งน้ี ราคาน ้ามนัข้ึนอยู่กบัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลกเป็นหลกั โดยมีสภาวะการณ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศและปัจจยัทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ทัว่โลกอาจจะเป็นปัจจยัรองในการเปล่ียนแปลงของ
ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ีบริษทัไม่มีการท าสัญญาซ้ือน ้ามนักบัผูจ้  าหน่ายน ้ามนัล่วงหนา้ เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการผนัผวนของราคาน ้ ามนัดีเซล ท าให้บริษทัตอ้งน าปัจจยัดา้นตน้ทุนน ้ ามนัมาพิจารณาในการก าหนด
ค่าบริการเดินรถแก่ลกูคา้ ซ่ึงบริษทัมีรูปแบบการก าหนดอตัราค่าบริการเดินรถ 2 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) การก าหนดอตัราค่าบริการแบบคงท่ี (Fixed-Rate Contract) 
(2) การก าหนดค่าบริการท่ีเปล่ียนแปลงตามราคาน ้ามนั (Floating-Rate Contract) 

ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การก าหนดค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทางท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ามนัชดเชย ซ่ึงอตัรา
ค่าน ้ามนัชดเชยจะค านวณจากปริมาณน ้ามนัท่ีใชใ้นแต่ละเส้นทางและส่วนต่างของราคาน ้ามนัเฉล่ียและราคาน ้ามนัท่ี
ระบุไวต้ามสัญญา และการก าหนดค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ ามนัและระยะทางท่ีใช้บริการ โดยก าหนด
ค่าบริการขั้นต ่าท่ีเรียกเกบ็ต่อเดือน โดยบวกค่าบริการเพ่ิมเติมตามระยะทางและราคาน ้ามนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัตระหนกั
ถึงความส าคญัของการบริหารตน้ทุนน ้ามนั จึงไดใ้ชก้ลยุทธ์การกระจายความเส่ียงดงักล่าว โดยแบ่งสัดส่วนสัญญา
ใหบ้ริการท่ีก าหนดอตัราค่าบริการแบบคงท่ีและสัญญาใหบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงตามราคาน ้ามนัท่ีร้อยละ 66.67 และ
ร้อยละ 33.33 ของจ านวนสัญญาทั้งหมด ซ่ึงลกัษณะสัญญาท่ีแตกต่างดงักล่าวสามารถช่วยลดผลกระทบจากความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัดีเซลไดร้ะดบัหน่ึง ประกอบกบัสัญญาของลูกคา้ท่ีก าหนดอตัรา
ค่าบริการแบบคงท่ี ระบุเง่ือนไขให้บริษทัสามารถเจรจากบัลูกคา้ไดห้ากราคาน ้ ามนัมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการ
ก าหนดค่าบริการเฉพาะค่ารถและค่านกัขบัแบบคงท่ีต่อเดือน ซ่ึงถือเป็นการสร้างรายรับท่ีแน่นอน และยงัเป็นการช่วย
ใหบ้ริษทัสามารถรักษาอตัราก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงต่อเน่ือง นอกจากน้ีราคาน ้ามนัดีเซลในไทยอยู่ในระดบัคงท่ี
ตั้งแต่ปี 2553 ดงัแผนภาพขา้งล่าง เน่ืองจากน ้ามนัดีเซลถือเป็นน ้ามนัท่ีมีมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะทั้ง
ภาคการคา้ การขนส่งและการเกษตรยงัตอ้งพ่ึงพาน ้ามนัดงักล่าว น ้ ามนัดีเซลเป็นสินคา้ควบคุมในแง่ของการเก็บภาษี
และราคาท่ีทางภาครัฐใหค้วามส าคญั ตามประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสินคา้และบริการและพรบ.ควบคุม
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น ้ ามนัเช้ือเพลิงพ.ศ. 2542 และในอนาคตราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอาจมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบักลุ่ม
ประเทศ OPEC ยงัคงปริมาณการผลิตน ้ามนัในระดบัสูงต่อไป จึงท าใหภ้าวะอุปทานน ้ามนัดิบลน้ตลาด โดยปัจจุบนั
กลุ่มประเทศ OPEC มีปริมาณการผลิตน ้ามนัดิบสูงถึง 31.80 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ซ่ึงสูงกว่าโควตา้การผลิตท่ีเคยตั้งไวท่ี้ 
30 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ท าให้ภาวะอุปทานส่วนเกินยงัคงกดดนัตลาดน ้ ามนัดิบอย่างรุนแรง (ท่ีมา: OPEC Bulletin 
Commentary December 2015)   

ท่ีมา : ราคาน ้ามนัยอ้นหลงั บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน), 2559 
 

นอกจากน้ี บริษทัเนน้ความส าคญัในการบริหารและควบคุมตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง โดยน าระบบสารสนเทศ
เขา้มาใชเ้ก็บขอ้มูลของรถแต่ละคนั ซ่ึงดูแลและติดตามโดยฝ่ายปฏิบติัการท่ีดูแลอย่างใกลชิ้ด เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์
และปรับปรุงการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในรถแต่ละคนัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีระบบสารสนเทศดงักล่าวช่วยให้
บริษทัสามารถตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ได ้อาทิ ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงของรถโดยสารและขอ้มูลการเดินรถใน
แต่ละวนั ซ่ึงฝ่ายบริหารสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีการใชน้ ้ ามนั
อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อาทิ การลดตารางการเดินรถท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัมี
โครงการอบรมพฤติกรรมการขับข่ีท่ีถูกต้องแก่นักขับ ซ่ึงจัดโดยบริษทัผลิตรถยนต์โดยสารชั้นน า เช่น การใช้
ความเร็วท่ีเหมาะสม และขั้นตอนการขบัข่ีท่ีถกูวิธี ซ่ึงจะช่วยใหล้ดค่าใชจ่้ายดา้นน ้ามนัเช้ือเพลิงไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งน้ี 
การบริหารตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงและการพฒันาบุคลากรดงักล่าว คาดว่าจะลดตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงลงไดร้้อยละ 5 
ถึงร้อยละ 10 โดยประมาณและลดความเส่ียงจากความผนัผวนในราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงของธุรกิจอีกทางหน่ึง ดงันั้น 
บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวนอ้ย 
 
ความเส่ียงจากการขาดแคลนนักขับ 

บริษทัมีนกัขบัในปี 2556 ถึงปี 2558 จ านวน 93 คน จ านวน 115 คน และจ านวน 137 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
72.66 ร้อยละ 74.19 และร้อยละ 74.46 ของจ านวนพนักงานทั้งหมดตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนรถท่ีใหบ้ริการ นกัขบัจึงเป็นหวัใจส าคญัของบริษทัในการขบัเคล่ือนบริษทัใหก้า้วไปขา้งหนา้ บริษทัจึงมีการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพียงพอ เน่ืองจากการพฒันานกัขบัอย่างเป็นมาตรฐานการขบัข่ีท่ี
ปลอดภยั และมีความช านาญในการออกปฏิบติังานตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ทั้งยงัมีกฎระเบียบทางดา้นร่างกายและความ
พร้อมในการปฏิบติังานท่ีรัดกุม เป็นเหตุใหอ้ตัราการหมุนเวียนของนกัขบัอยู่ในระดบัท่ีสูง ซ่ึงบริษทัก็มีแนวทางการ
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เพ่ิม และทดแทนจ านวนนกัขบัอยู่เสมอเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจใหบ้ริการเดินรถโดยสารไม่ประจ าทาง หาก
บริษทัขาดแคลนนกัขบัท่ีดี และมีคุณภาพหรือภาวะขาดแคลนนกัขบัไม่เพียงพอกบัการให้บริการ ก็อาจจะกระทบ
ความสามารถในการสร้างรายไดข้องบริษทั 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการรักษานกัขบัท่ีมีคุณภาพ และปริมาณนกัขบัใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ โดยการ
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการท างานของนกัขบั และรับประกนัรายไดต่้อเดือนและจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ 
รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจแก่นกัขบั โดยจดัสวสัดิการแก่นกัขบัท่ีสามารถปฏิบติัไดต้ามมาตรฐานการใหบ้ริการของ
บริษทั และมีความประพฤติเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีวางไว ้อาทิ การเขา้งานตรงเวลา และการรับส่งในจุดรับส่งท่ี
ลูกคา้ก าหนดในเวลานัดหมาย มาตรฐานขบัข่ีเชิงป้องกนัอย่างปลอดภยั มาตรฐานการใช้ความเร็ว และการตรวจ
สุขภาพผ่านหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติด เป็นตน้ นอกจากน้ีกรณีท่ีนกัขบั
ไม่เพียงพอ บริษทัจะมีนโยบายการจดัหานักขบัในหลายช่องทาง อาทิ การติดประกาศรับสมคัร การชักชวนจาก
พนกังาน การประชาสมัพนัธ์บริษทัในหน่วยงานต่างๆ เช่นมหาลยัฯ ต่างๆ และกรมทหารเกณฑ ์เป็นตน้    

โดยบริษทัจะตรวจสอบคุณสมบติัและประวติัต่างๆ ก่อนรับเขา้มาท างานผ่านช่องทางของหน่วยงานราชการ
ต่างๆ อาทิ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่ง และกรมการจดัหางาน เป็นตน้ จากนั้นนกัขบัจะเขา้สู่ระบบการ
ฝึกอบรมของบริษทั เพ่ือพฒันาทกัษะและผลกัดนับุคลากรในส่วนน้ีใหมี้คุณภาพเพียงพอในการปฏิบติังาน 

นอกจากน้ีบริษทัยงัมีฝ่ายปฏิบติัการท่ีสามารถปฏิบติังานไดเ้หมือนนกัขบัหลกั เพ่ือป้องกนัภาวะขาดแคลนนกั
ขบัฉุกเฉินหรือกรณีท่ีนกัขบัหลกัจ านวนมากไม่สามารถปฏิบติังานได ้โดยบุคลากรดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัผ่าน
พ.ร.บ. ขนส่งในการขบัข่ีรถโดยสารไม่ประจ าทาง จากช่วงเวลาท่ีผ่านมาพบว่าบริษทัไม่เคยประสบผลกระทบจาก
ความเส่ียงในการขาดแคลนนกัขบัแต่อยา่งใด จึงมัน่ใจวา่จะไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวนอ้ย 
 
ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 

ประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงอตัราเติบโตของ
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสูงกวา่ประเทศในภูมิภาคเดียวกนั ส่งผลใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ มีการขยายตวัมากข้ึน โดยธุรกิจ
ให้บริการนับเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการขยายตวัตามสภาพเศรษฐกิจ โดยจะเห็นว่าจ านวนผูป้ระกอบการเขา้มาด าเนิน
ธุรกิจประเภทน้ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ในแต่ละปีจากการส ารวจของกรมขนส่งพบว่าใบอนุญาตในการประกอบกิจการการ
เดินรถโดยสารไม่ประจ าทางเพ่ิมข้ึนจาก 9,801 ราย เป็น 29,167 ราย ระหว่างปี 2552 ถึงปี 2558 โดยปกติแลว้ 
นอกจากการขอใบอนุญาตเดินรถพาณิชย ์ธุรกิจใหบ้ริการเดินรถโดยสารแบบไม่ประจ าทางนั้นมีขอ้จ ากดัในการเขา้สู่
ธุรกิจนอ้ย (Low Entry Barrier) เน่ืองจากธุรกิจไม่ตอ้งมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ อีกทั้งหากมีจ านวนเงินท่ี
เพียงพอก็สามารถเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการได ้โดยส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัดา้นราคาบริการ (Price Competition) 
นอกจากน้ี การเปิดเขตการคา้เสรี AEC ในปี 2558 อาจท าใหก้ลุ่มผูแ้ข่งขนัจากต่างประเทศท่ีมีความพร้อมดา้นเงินทุน
บางส่วนเขา้มาด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเดินรถโดยสารไม่ประจ าทาง ส่งผลใหผู้แ้ข่งขนัในธุรกิจประเภทน้ีมากข้ึน 
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ท่ีมา : สถิติจ  านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจ านวนผูป้ระกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2559  

 
จะเห็นไดว้า่ ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจเดินรถโดยสารจ านวนมาก แต่ยงัมี

ผูแ้ข่งขนัจ านวนนอ้ยรายท่ีมีศกัยภาพในการลงทุนและการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวนัออก อีกทั้งอุตสาหกรรมการเดินรถโดยสารดงักล่าว ยงัมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
เน่ืองจากปกติแลว้รถบสัโดยสารท่ีซ้ือขายจะมีสภาพคล่องต ่า ส่งผลให้มีเง่ือนไขจ านวนมากในการเขา้ถึงแหล่งทุน 
เช่น การกูย้ืม เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัสามารถสร้างจุดแข็งและความแตกต่างท่ีชดัเจนในดา้นคุณภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตใ์นการจดัท าสถิติ และขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลการเดินรถ เพ่ือปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการ
บริการให้ดียิ่งข้ึน ทั้งน้ีบริษทัยงัมีการจดัอบรมบุคลากรเพ่ือพฒันาคุณภาพการขบัข่ีของนกัขบั รวมไปถึงการใชร้ถ
โดยสารใหม่ท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับการขนส่งบุคลากรในเขตอุตสาหกรรม ท าใหบ้ริษทัสามารถดึงดูดกลุ่มลูกคา้ท่ี
ค านึงถึงปัจจยัดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของบุคลากร ซ่ึงน าไปสู่ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ (Brand Loyalty) 
และเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ระหว่างธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้บริษทัมี
รายไดจ้ากการใหบ้ริการมากข้ึนในแต่ละปี ตามแผนภาพขา้งล่าง  
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      ท่ีมา : งบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) ปี 2556 ถึงปี 2558 
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 อย่างไรก็ดี บริษทัได้ตระหนักถึงความเส่ียงและเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัจึงก าหนดแผน
ป้องกนัความเส่ียง โดยใชน้โยบายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน อาทิ การให้บริการรถโดยสารท่ี
หลากหลาย (Product  Variety) รูปแบบการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบังบประมาณและความตอ้งการของลูกคา้ (Product 
Design) และการให้ค าปรึกษาตน้ทุนค่าใชจ่้ายของลูกคา้ดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายต่อหวัท่ีเหมาะสม (Optimising 
Cost Per Man) เพ่ือให้ลูกคา้สามารถใชบ้ริการดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผลโดยคงไวซ่ึ้งคุณภาพดา้นความปลอดภยั 
ความสะดวกสบายและความน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการแข่งขนัของคู่แข่งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้จ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย 

บริษทัมีรายการสั่งซ้ือสั่งจา้งเพ่ือการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จากการสั่งซ้ือยานพาหนะ การว่าจา้งรถโดยสาร
ร่วมบริการ ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง และค่ากรมธรรมร์ถยนต ์ซ่ึงบริษทัจะสั่งซ้ือสั่งจา้งจากผูจ้  าหน่าย และ/หรือผูรั้บจา้งท่ีมี
ช่ืออยู่ในทะเบียน Vendor List ของบริษทั โดยบริษทัจะท าการพิจารณาคดัเลือกผูจ้  าหน่ายและผูรั้บจา้งตามความ
เหมาะสมของประเภทงานท่ีจะใชบ้ริการ ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัลงทุนยานพาหนะเพ่ือการขนส่งอยา่งต่อเน่ืองผ่านรูปแบบ
การจดัหายานพาหนะเพ่ือการขนส่ง 2 รูปแบบ กล่าวคือ ในอดีตบริษทัจดัหารถโดยสารผ่านการซ้ือคสัซีและอะไหล่
ใชแ้ลว้มาประกอบเป็นคสัซีและเคร่ืองยนตท่ี์สมบูรณ์ก่อนน าไปวา่จา้งผูป้ระกอบตวัถงั (Bus Body) ใหป้ระกอบตวัถงั 
และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งโดยสารตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ แต่ปัจจุบนัการจดัหารถโดยสารของบริษทัจะอยู่
ในรูปของการลงทุนซ้ือคสัซีและเคร่ืองยนต ์(Chassis and Engine) ใหม่จากผูผ้ลิตชั้นน า และว่าจา้งผูป้ระกอบตวัถงั 
(Bus Body) ใหป้ระกอบตวัถงั และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งโดยสารตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2557 
เป็นตน้มา บริษทัไม่มีนโยบายในการจดัหารถโดยสารผ่านการซ้ือคสัซี และอะไหล่ใชแ้ลว้มาประกอบเป็นคสัซีและ
เคร่ืองยนต์ท่ีสมบูรณ์ แต่จะจดัหารถโดยสารผ่านการสั่งซ้ือคสัซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ แลว้จึงน าไปว่าจา้งประกอบ
ตวัถงักบัผูรั้บจา้งท่ีอยูใ่น Vendor List แทน ซ่ึงในปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีจ านวนรถบสัโดยสารเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 25 
คนั และ 20 คนั ตามล าดบั โดยในปี 2558 บริษทัมีมูลค่าการสั่งซ้ือคซัซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ และมูลค่าสั่งจา้งผู ้
ประกอบตวัถงัจากผูจ้  าหน่ายสองราย คิดเป็นสัดส่วนต่อรายประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซ้ือและสั่งจา้งรวม 
ซ่ึงผูจ้  าหน่ายสองรายดงักล่าวไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัเอง และไม่มีความเก่ียวขอ้งใดๆ กบัผูถื้อหุน้ กรรมการ กรรมการ
ผูมี้อ  านาจลงนาม ผูบ้ริหารของบริษทัและเลขานุการบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงอาจไดรั้บความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู ้
จ  าหน่ายคสัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่ และผูรั้บจา้งประกอบตวัถงัรถโดยสารดงักล่าว หากผูจ้  าหน่ายคสัซี และเคร่ืองยนต์
ใหม่ และผูรั้บจา้งประกอบตวัถงัรถโดยสารงดจ าหน่ายรถโดยสารให้กบับริษทั หรือไม่สามารถจ าหน่ายสินค้า
ดงักล่าวใหก้บับริษทัไดจ้ากสาเหตุภายในของผูจ้  าหน่ายคสัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่ หรือผูรั้บจา้งประกอบตวัถงัเอง 
 การให้บริการของบริษทัส่วนใหญ่ เป็นการให้บริการผ่านรถบสัโดยสาร ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัสั่งซ้ือคสัซีและ
เคร่ืองยนตใ์หม่ รวมถึงสัง่จา้งประกอบตวัถงัรายดงักล่าวต่อเน่ืองทุกปี โดยบริษทัจะขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือ
ประเภทสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือจ่ายช าระค่ายานพาหนะทนัที ท าให้บริษทัมีประวติัท่ีดีกบัผูจ้  าหน่ายรายดงักล่าว
อยา่งต่อเน่ือง แต่หากบริษทัไม่สามารถสัง่ซ้ือคสัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่ และสั่งจา้งผูรั้บจา้งประกอบตวัถงัรายดงักล่าว
ได ้หรือผูจ้  าหน่ายคสัซีและเคร่ืองยนต์ใหม่ และผูรั้บจา้งประกอบตวัถงัรายดงักล่าว งดจ าหน่ายและให้บริการกบั
บริษทัด้วยเหตุผลภายใน บริษทัก็ยงัคงสามารถจัดหาผูจ้  าหน่ายและผูใ้ห้บริการประกอบตัวถงัรายอ่ืนท่ีสามารถ
ประกอบรถให้มีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีตอ้งการได ้นอกจากน้ี ปัจจุบนับริษทัมีการสั่งซ้ือยานพาหนะในลกัษณะ
เดียวกนักบัผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนแลว้ ดงันั้นบริษทัจึงมัน่ใจวา่จะไดรั้บความเส่ียงในประเดน็ดงักล่าวนอ้ย 
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3.2      ความเส่ียงด้านการบริหารการจดัการ 
ความเส่ียงด้านการบริการการจดัการโดยการพึง่พงิผู้บริหารหลกั 

บริษทัไดก่้อตั้งข้ึนในปี 2548 โดยมีผูบ้ริหารหลกั คือนายปิยะ เตชากลู ซ่ึงมีประสบการณ์และช่ือเสียงในวงการ
ธุรกิจมานานจนไดส้ร้างความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่และความสัมพนัธ์อนัดีกบัทางลูกคา้ของบริษทัมาอย่างต่อเน่ือง 
ดงันั้น การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลกั จึงอาจส่งผลกระทบท่ีท าให้บริษทัไดรั้บความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจได ้
บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และก าหนดแนวทางในการลดความเส่ียงดว้ยการระบุขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และอ านาจอนุมติัในแต่ละต าแหน่งและส่วนงานอย่างชดัเจน โดยมีการกระจายอ านาจในการ
บริหาร และการจดัการอย่างเป็นระบบผ่านผงัอ านาจอนุมติัท่ีไดก้ าหนดไว ้สร้างกรอบแนวทางในการสร้างบุคลากร
ของบริษทัข้ึนมาทดแทนดว้ยการส่งอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงมอบหมาย
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ใหก้บัผูมี้ความรู้และความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
แรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีและลดการพึงพิงพนกังานรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายสรรหา
บุคลากรท่ีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจอีกดว้ย ดงันั้น บริษทัมัน่ใจว่าจะ
สามารถลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกัและสร้างบริษทัอย่างย ัง่ยืนโดยลดการพ่ึงพิงกรรมการและผูบ้ริหาร
หลกัได ้
 
3.3      ความเส่ียงด้านการเงนิ 
ความเส่ียงจากการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 

ในปัจจุบนั บริษทัมีการท าสัญญาเช่าทางการเงินหรือเงินกูย้ืมกบัสถาบนัทางการเงินต่างๆ เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจ โดยระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัมีหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปีเท่ากบั 33.54 ลา้นบาท เท่ากบั 53.12 ลา้นบาท และเท่ากบั 49.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.72 ร้อยละ 15.44 
และร้อยละ 10.22 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมในแต่ละปี และมีเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัทางการเงินเท่ากบั 3.00 ลา้น
บาท เท่ากบั 19.42 ลา้นบาท ส่วนในปี 2558 ไม่มียอดเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัทางการเงิน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 
ร้อยละ 5.64 และร้อยละ - ของมูลค่าสินทรัพยร์วมในแต่ละปี  ทั้งน้ีตน้ทุนทางการเงินของบริษทั ส่วนใหญ่เกิดจาก
การช าระดอกเบ้ียกบัสถาบนัทางการเงินท่ีทางบริษทั ท าสัญญาเช่าทางการเงิน โดยในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 
บริษทัมีภาระค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 10.67 ลา้นบาท เท่ากบั 15.21 ลา้นบาท และเท่ากบั 18.78 ลา้นบาท ซ่ึงคิด
เป็น ร้อยละ 5.18 ร้อยละ 6.49 และร้อยละ 7.11 ของรายไดจ้ากการให้บริการ ตามล าดบั ดงันั้นหากอตัราดอกเบ้ีย
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน บริษทัจะมีภาระตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนในการขยายธุรกิจ และอาจกระทบต่อผลการด าเนินของ
บริษทัได ้

อย่างไรก็ดี บริษทัตระหนกัถึงผลกระทบ และมีการพิจารณาความเส่ียงดงักล่าว ดว้ยการก าหนดมูลค่าของ
สัญญาบริการ โดยพิจารณาจากตน้ทุนในการจดัหารถทั้งหมดซ่ึงรวมถึงตน้ทุนทางการเงิน ก่อนก าหนดมูลค่าของ
สญัญาบริการ เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว อีกทั้งบริษทัมีการพิจารณาอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นสัญญาเช่าทางการเงิน และ
เงินกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงินหลายแห่ง เพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมในดา้นระยะเวลาและมูลค่ารวมของสัญญา
กูย้ืม นอกจากน้ีภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน ท าให้บริษทัสามารถมีเงินทุนในการซ้ือยานพาหนะ 
สามารถต่อรองราคาและอตัราดอกเบ้ียลดลงได ้บริษทัเช่ือมัน่ว่าความเส่ียงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 
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ความเส่ียงจากการผดินัดช าระหนี ้
ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเท่ากบั 31.76 ลา้นบาท 43.01 ลา้นบาท และ 133.95 ลา้น

บาท มีหน้ีสินหมุนเวียนเท่ากบั 72.26 ลา้นบาท 112.59 ลา้นบาท และ 81.72 ลา้นบาท ตามล าดบัโดยบริษทัมีหน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน ในปี 2556 และปี 2557 จ านวน 40.50 ลา้นบาทและ 69.58 ลา้นบาท ขณะท่ีมี
สินทรัพยห์มุนเวียนสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียน ในปี 2558 จ านวน 52.23 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน เท่ากบั 27.13 ลา้นบาท 38.99 ลา้นบาท และ 42.02 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงส าหรับปี 2556 และปี 2557 
มีมลูค่าหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน เกิดจากบริษทัลงทุนขยายจ านวนยานพาหนะส าหรับขนส่งอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือรองรับความตอ้งการใชบ้ริการของลกูคา้ โดยบริษทัลงทุนขยายจ านวนรถบสัโดยสารเท่ากบั 25 คนั และ 
20 คนั ตามล าดบั การลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนผา่นการท าสญัญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะ ซ่ึง
เง่ือนไขในการผอ่นช าระมีระยะเวลาประมาณ 4 - 5 ปี ข้ึนกบัเง่ือนไขของสถาบนัการเงินแต่ละแห่ง โดยการผ่อนช าระ
หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินจะมีระยะเวลาสั้นกวา่อายุการใชง้านของรถโดยสารท่ีจะทยอยสร้างรายไดใ้หก้บับริษทั 
ส่งผลใหใ้นช่วงการผ่อนช าระค่างวดรถ บริษทัจะมีสัดส่วนการผ่อนช าระค่างวดรถท่ีลงทุนต่อรายไดจ้ากการบริการ
สูงกว่าสัดส่วนการสร้างรายไดข้องรถ จึงท าใหห้น้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน แต่ส าหรับปี 2558 ทาง
บริษทัไดอ้อกหุน้สามญัใหม่จ านวน 160,000,000 หุน้ เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนท าใหท้างบริษทัไดรั้บเงินจาก
การระดมทุนสุทธิจ านวน 140.55 ลา้นบาท จึงท าใหปี้ 2558 หน้ีสินหมุนเวียนต ่ากวา่สินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงทางบริษทั
มัน่ใจวา่จะขจดัความเส่ียงจากการผิดนดัช าระ (Default Risk) ลงได ้
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1      ยานพาหนะส าหรับให้บริการ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมทีรัพย์สินถาวรหลกัที่บริษทัใช้ในการประกอบธุรกจิ ดงันี ้

ประเภท 

มูลค่าตามบัญชี (ล้าน
บาท) 

ภาระผูกพนั ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

2557 

ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 

2558 
ยานพาหนะส าหรับขนส่ง-สุทธิ 295.50 345.13 บริษทัมีรถบสัโดยสารท่ีมีภาระค ้ าประกนักับ

สถาบนัการเงิน จ านวน 4 คนั โดยมีรายละเอียด  
ดงัต่อไปน้ี  
- บริษทัจ าน ารถโดยสารจ านวน 4 คนั เพ่ือใช้

ส าหรับวงเงินหนงัสือค ้าประกนัใหก้บัลูกคา้
บางราย โดยรถท่ีติดค ้าประกนัใหก้บัลูกคา้  
ได้แก่  รถบัสทะเบียนรถเลขท่ี 30-1402 
เลขท่ี 30-1308 เลขท่ี 30-1684 และเลขท่ี 
30-0646 

ทั้ งน้ี การจ าน าดังกล่าวเป็นลักษณะการท า
เอกสารโอนลอย โดยไม่ได้ด าเนินการโอน
กรรมสิทธ์ิยานพาหนะใหแ้ก่เจา้หน้ีแต่อยา่งใด 

ส่วนปรับปรุงอาคาร-สุทธิ 3.00 4.19 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังาน-สุทธิ 2.05 2.05 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 300.55 351.37  

หมายเหตุ :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรถโดยสารของบริษทัท่ีให้บริการรวมทั้งส้ิน 139 คนั แบ่งเป็นรถบสั 127 คนั รถมินิบสั 2 คนั รถตูวี้
ไอพี 2 คนั และรถตู ้8 คนั และมีรถสนบัสนุนเพ่ือการซ่อมบ ารุงและใชใ้นการปฏิบติังานสนบัสนุนการเดินรถจ านวน 6 คนั  

 

4.2      รายละเอยีดที่ดนิและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัไม่มีท่ีดินและอาคารท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั โดยปัจจุบันบริษัทมี

ส านกังานและสถานท่ีจอดรถ ซ่ึงเช่าจากบุคคลเก่ียวโยงและบุคคลภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ 
และผูบ้ริหารของบริษทั ทั้ งน้ีสามารถสรุปรายละเอียดทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ไดด้งัน้ี 

 
อาคารส านักงานใหญ่ และสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทัและสถานที่ซ่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษทั ในนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี  

บริษทัเช่าพ้ืนท่ีอาคารและท่ีดินในนิคมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี จากบริษทั กรมดิษฐ์พาร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทั เพ่ือใช้เป็นส านักงานใหญ่และสถานท่ีจอดรถ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติรับทราบการเขา้ท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว และมี
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ความเห็นวา่เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษทั โดยการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป รายการ
ดงักล่าวสามารถสรุปสาระสญัญาของสญัญาดงัน้ี 

1) รายละเอียดส าคญัของสญัญาเช่าอาคารและสญัญาบริการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - ส านกังาน
ใหญ่ 

คู่สญัญา บริษทั กรมดิษฐพ์าร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่า และผูใ้หบ้ริการ 
วนัท่ีท าสญัญา 1 เมษายน 2557 
ลกัษณะสญัญา - สัญญาเช่าพ้ืนท่ีบางส่วนในอาคารส านักงานในโครงการกรมดิษฐ์พาร์ค ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 

700/199 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นเก่า อ  าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี โดยบริษทัเช่าเฉพาะพ้ืนท่ี
ชั้น 1 ขนาดพ้ืนท่ีรวม 238 ตารางเมตร เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  

- สัญญาให้บริการ ซ่ึงบริษัท กรมดิษฐ์พาร์ค จ ากัด มีหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีจอดรถ และ
สาธารณูปโภคภายในโครงการกรมดิษฐ์พาร์ค รวมถึงการจราจรในโครงการ ทั้งน้ี การ
ใหบ้ริการดงักล่าวไม่รวมการดูแลภายในพ้ืนท่ีเช่าของผูเ้ช่า 

อายสุญัญา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ครบก าหนดในวนัท่ี 30 เมษายน 2560 
อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าตารางเมตรละ 120 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าเช่าเดือนละ 16,560 บาทต่อเดือน 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และมีอตัราค่าบริการ 12,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 
ซ่ึงเป็นอตัราค่าเช่าและอตัราค่าบริการท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด เน่ืองจากบริษทัเช่าเป็นระยะ
เวลานานและมีขนาดพ้ืนท่ีเช่ามากกวา่พ้ืนท่ีเช่าขา้งเคียง  

การต่ออายสุญัญา ใหผู้เ้ช่าแจง้ความประสงคแ์ก่ผูใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือไม่นอ้ยกวา่ 90 วนัก่อนครบ
ก าหนดการเช่า โดยถา้บริษทัต่อสญัญาเช่าต่อไปอีก ทางผูใ้หเ้ช่าจะท าการปรับข้ึนอตัราค่า
เช่าในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี ทั้งน้ี หากสญัญาเช่าส้ินสุดลง ใหถื้อวา่สญัญาบริการส้ินสุดลง
ดว้ยเช่นกนั 

หมายเหตุ :  
-  ผูใ้ห้บริการตกลงจดัโทรศพัทส์ายตรงให้แก่ผูรั้บบริการจ านวน 2 คู่สาย 
- ผูรั้บบริการเป็นผูรั้บผิดชอบช าระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์และค่าน ้าประปา ตามท่ีเกิดข้ึนจริง โดยช าระให้แก่ผูใ้ห้บริการ  

 

2) รายละเอยีดส าคัญของสัญญาเช่าที่ดิน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สถานที่จอดรถโดยสารของ
บริษทั และสถานที่ซ่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษทั 

คู่สญัญา บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
วนัท่ีท าสญัญา 1 กนัยายน 2558 
ลกัษณะสญัญา สญัญาเช่าพ้ืนท่ีตามสภาพ โดยท่ีไม่มีการปรับถมหรือพฒันาใดๆ โดยท่ีดินมีขนาด 1 ไร่ 

200 ตารางวา ตั้งอยูติ่ดกบัส านกังานใหญ่ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจอดรถโดยสารของบริษทัและ
สถานท่ีซ่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษทั 

อายสุญัญา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 ครบก าหนดในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 
อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงเป็นอตัราค่าเช่าท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด เน่ืองจาก

บริษทัเช่าเป็นระยะเวลานานและมีขนาดพ้ืนท่ีเช่ามากกวา่พ้ืนท่ีเช่าขา้งเคียง 
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2) รายละเอยีดส าคัญของสัญญาเช่าที่ดิน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สถานที่จอดรถโดยสารของ
บริษทั และสถานที่ซ่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษทั 

การต่ออายสุญัญา ไม่ระบุเง่ือนไขการต่อสญัญา 
หมายเหตุ : ผูเ้ช่าตกลงช าระค่าบ ารุงรักษาเป็นรายเดือนส าหรับพ้ืนท่ีส่วนกลาง การรักษาความปลอดภยั ความท าสะอาดของถนน พ้ืนท่ีสีเขียว    

และสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการฯ 
 

อาคารส านัก และสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทัและสถานที่ซ่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 
 บริษทัเช่าพ้ืนท่ีอาคารและท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ไดมี้ความเก่ียวโยงกบัผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหาร
บริษทั โดยมีรายละเอียดสญัญาดงัน้ี 

1)       รายละเอยีดส าคัญของสัญญาเช่าพืน้ที่ - อาคารส านักสาขาและสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทัและ
สถานที่ซ่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษทั 

คู่สญัญา นางแตงแกว ช่ืนภิรมย ์ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
วนัท่ีท าสญัญา 1 เมษายน 2555 
ลกัษณะสญัญา สญัญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 102538 ตั้งอยูท่ี่ ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดั

ระยอง ขนาดเน้ือท่ีประมาณ 3 ไร่ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคารส านกัสาขา และสถานท่ีจอดรถ
โดยสารของบริษทัและสถานท่ีซ่อมบ ารุงรถโดยสารของบริษทั 

อายสุญัญา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (สญัญาเช่าน้ี เป็น
สญัญาเช่าปีท่ี 4 - 6 แลว้ โดยสญัญาเช่าปีท่ี 1 - 3 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2555 - 31 
มีนาคม 2558) 

อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าไร่ละ 4,500 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ ภาษี
โรงเรือน ภาษีท่ีดินและภาษีอ่ืนใดท่ีเกิดจากการใชส้ถานท่ีเช่าตามสญัญาน้ี) 

การต่ออายสุญัญา เม่ือครบก าหนดสญัญา 3 ปีแลว้ ผูใ้หเ้ช่าใหค้ ามัน่วา่จะใหผู้เ้ช่าท าการเช่าทรัพยสิ์นท่ีเช่า
ต่อไป ภายใตเ้ง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามสญัญาเดิมทุกประการ โดยมีอตัราค่าเช่าในปีท่ีต่ออาย ุ
ดงัน้ี 

1. ปีท่ี 4 - 5 อตัราค่าเช่าไร่ละ 4,500 บาทต่อเดือน 
2. ปีท่ี 6 - 10 อตัราค่าเช่าไร่ละ 5,500 บาทต่อเดือน 

เง่ือนไขอ่ืน หลงัจากสญัญาเช่าส้ินสุดลง ถา้ผูใ้หเ้ช่าตอ้งการท่ีจะขายท่ีดิน 3ไร่ ขอใหพิ้จารณาขาย
ใหก้บับริษทัเป็นรายแรก 

หมายเหตุ : บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และค่าโทรศพัทต์ามการใชจ้ริง โดยช าระให้แก่หน่วยงานราชการโดยตรง 
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สถานที่จอดรถโดยสารของบริษทัวงเวยีนสุนทรภู่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง   
บริษทัเช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ได้มีความเก่ียวโยงกับผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทั โดยมี

รายละเอียดสญัญาดงัน้ี 
1) รายละเอียดส าคญัของสญัญาเช่าท่ีดิน - สถานที่จอดรถโดยสารของบริษทัวงเวียนสุนทรภู่ 
คู่สญัญา นายช่ืน ประเสริฐกิตติกลุ ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
วนัท่ีท าสญัญา 27 เมษายน  2558 
ลกัษณะสญัญา ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหเ้ช่าและผูเ้ช่าตกลงเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 156805 ตั้งอยูท่ี่ ต าบลเนินพระ 

อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง เน้ือท่ีประมาณ 4 ไร่   
อายสุญัญา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม  2558 ครบก าหนดในวนัท่ี 30 เมษายน 2559  
อตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าปีละ 16,842.11 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา ไดแ้ก่ ภาษี

โรงเรือน ภาษีท่ีดินและภาษีอ่ืนใดท่ีเกิดจากการใชส้ถานท่ีเช่าตามสญัญาน้ี)  
การต่ออายสุญัญา ใหผู้เ้ช่าแจง้ความประสงคแ์ก่ผูใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือไม่นอ้ยกวา่ 90 วนัก่อนครบ

ก าหนดการเช่า  
หมายเหตุ : บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และค่าโทรศพัทต์ามการใชจ้ริง โดยช าระให้แก่หน่วยงานราชการโดยตรง  
 

อาคารส านักงานและสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทั ที่บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี   
 บริษัทเช่าท่ีดินจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงไม่ได้มีความเก่ียวโยงกับผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหารบริษัท โดย
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าพ้ืนท่ีหลกัและสญัญาเช่าพ้ืนท่ีส่วนต่อขยาย มีรายละเอียดสญัญาดงัน้ี 

1) รายละเอียดส าคญัของสญัญาเช่าท่ีดิน - อาคารส านักงานและสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทั 
คู่สญัญา นางชอต้ิว ชยัตระกลูทอง ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
วนัท่ีท าสญัญา 25 เมษายน 2558 
ลกัษณะสญัญา สัญญาเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 5721 ตั้งอยู่ท่ี ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

เน้ือท่ีรวม 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้างบนโฉนดท่ีดินดงักล่าวเป็น ห้อง
แถวไมช้ั้นเดียว จ านวน 3 ห้อง และอาคารชั้นเดียวจ านวน 1 ห้อง ขนาดประมาณ 32 
ตารางเมตร เลขท่ี 102/48 หมู่ 9 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พร้อมท่ีดิน
โดยรอบอาคาร เน้ือท่ีประมาณ 20 ตารางวา เพ่ือใชป้ระกอบกิจการส านกังาน สถานท่ี
จอดและซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  

อายสุญัญา เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ครบก าหนดในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
อตัราค่าเช่า ค่าเช่าปีท่ี 1 เดือนละ 32,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

ค่าเช่าปีท่ี 2 เดือนละ 33,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 
ค่าเช่าปีท่ี 3 เดือนละ 34,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

การต่ออายสุญัญา ใหผู้เ้ช่าแจง้ความประสงคแ์ก่ผูใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือภายใน 30 วนัก่อนครบ
ก าหนดของสัญญา  

หมายเหตุ : บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และค่าโทรศพัทต์ามการใชจ้ริง โดยช าระให้แก่หน่วยงานราชการโดยตรง 
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4.3 รายละเอยีดยานพาหนะ 
บริษทัมียานพาหนะ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2558 จ านวนทั้งส้ิน 145 คนั โดยแบ่งเป็นยานพาหนะท่ีบริษทัใช้

ส าหรับการใหบ้ริการ จ านวน 139 คนั และยานพาหนะใชส้นบัสนุนเพ่ือใชใ้นการซ่อมบ ารุงและใชใ้นการปฏิบติังาน
สนบัสนุนการเดินรถจ านวน 6 คนั ทั้งน้ี สามารถแบ่งตามประเภทรถและภาระผกูพนั ไดด้งัน้ี 

1.         ยานพาหนะส าหรับให้บริการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรถโดยสารทั้งหมด 139 คนั แบ่งเป็นรถบสั 127 คนั รถมินิบสั 2 คนั รถตูว้ี

ไอพี 2 คนั และรถตู ้8 คนั ซ่ึงสามารถแบ่งตามลกัษณะภาระผกูพนัไดด้งัน้ี 
1) รถบัสและรถตู้ที่ไม่มภีาระผูกพนักบัเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน 
  บริษทัมีรถบสัและรถตูท่ี้เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ จ านวน 40 คนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อน้ี 

ล าดบัที่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ประเภทรถ ยีห้่อ 

1 B05 30-1302 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
2 B09 30-1301 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
3 B10 30-1338 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
4 B11 30-1339 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
5 B14 30-1391 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
6 B16 30-1390 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
7 B23 30-1547 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
8 B25 30-1584 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
9 B26 30-1583 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

10 B27 30-1585 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
11 B28 30-1585 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
12 B29 30-1587 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
13 B30 30-1588 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
14 B36 30-1687 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
15 B42 30-1837 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
16 B43 30-1896 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
17 B44 30-1942 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
18 B73 30-0647 รถบสัปรับอากาศ เบนซ์ 
19 B76 30-2587 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 
20 B77 30-2584 รถบสัปรับอากาศ มิตซูบิชิ 
21 B80 30-0703 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
22 B81 30-2641 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 
23 B82 30-2646 รถบสัปรับอากาศ นิสสนั 
24 B83 30-2648 รถบสัปรับอากาศ นิสสนั 
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ล าดบัที่ รหัสประจ ารถ ทะเบียนรถ ประเภทรถ ยีห้่อ 

25 MB01 30-1246 รถมินิบสัปรับอากาศ โกลเดน้ ดรากอ้น 
26 V07 30-2984 รถตู ้ โตโยตา้ 
27 B45 30-1976 รถบสัปรับอากาศ สแกนเนีย 
28 B46 30-1977 รถบสัปรับอากาศ สแกนเนีย 
29 B47 30-1978 รถบสัปรับอากาศ สแกนเนีย 
30 V11 30-2136 รถตู ้ โตโยตา้ 
31 V12 30-2137 รถตู ้ โตโยตา้ 
32 B48 30-1987 รถบสัปรับอากาศ สแกนเนีย 
33 B49 30-1988 รถบสัปรับอากาศ สแกนเนีย 
34 B50 30-1990 รถบสัปรับอากาศ สแกนเนีย 
35 B51 30-1992 รถบสัปรับอากาศ สแกนเนีย 
36 B52 30-1993 รถบสัปรับอากาศ สแกนเนีย 
37 V14 30-2953 รถตู ้ โตโยตา้ 
38 V15 30-2970 รถตู ้ โตโยตา้ 
39 B-138 30-0841 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
40 B-139 30-0842 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

 
2) รถบัสและรถตู้ภายใต้สัญญาลิสซ่ิง (Financial Leasing) กบัเจ้าหนีส้ถาบันการเงนิ 
บริษทัมีรถบสัและรถตูภ้ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน จ านวน 70 คนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั 
รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัที่ส้ินสุด
การผ่อน 

ระยะเวลา
สัญญา

โดยประมาณ 
(ปี) 

ประเภทรถ ยีห้่อ 

1 B08 30-1286 05-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

2 B12 30-1401 05-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

3 B15 30-1389 05-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

4 B31 30-1615 12-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

5 B32 30-1614 12-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

6 B33 30-1637 12-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

7 B34 30-1638 12-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

8 B35 30-1681 14-พ.ย.-56 13-ธ.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
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ล าดบั 
รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัที่ส้ินสุด
การผ่อน 

ระยะเวลา
สัญญา

โดยประมาณ 
(ปี) 

ประเภทรถ ยีห้่อ 

9 B37 30-1686 14-พ.ย.-56 13-ธ.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

10 B38 30-1685 14-พ.ย.-56 13-ธ.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

11 B39 30-1682 14-พ.ย.-56 13-ธ.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

12 B64 30-2373 29-ต.ค.-55 25-พ.ย.-60 5 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 

13 B65 30-2344 22-ส.ค.-55 12-ก.ย.-60 5 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 

14 B67 30-2352 07-ก.ย.-55 12-ต.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 

15 B68 30-2354 26-ก.ย.-55 18-ต.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 

16 B74 30-2515 24-ก.ย.-56 21-ต.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ เบนซ์ 

17 B75 30-2521 24-ก.ย.-56 21-ต.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ มาคีรัส 

18 B105 30-2633 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

19 B106 30-2634 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

20 B107 30-2635 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

21 B108 30-2636 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

22 B109 30-2637 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

23 B110 30-2638 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

24 VVS01 30-0849 18-ธ.ค.-58 25-ธ.ค.-62 4 รถตู ้ โตโยตา้ 

25 VVS02 30-0850 18-ธ.ค.-58 25-ธ.ค.-62 4 รถตู ้ โตโยตา้ 

 
3) รถบัสและรถตู้ภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) กบัเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน 
บริษทัมีรถบสัและรถตูภ้ายใตส้ญัญาเช่าสญัญาเช่าซ้ือ จ านวน 25 คนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อน้ี 

ล าดบั 
รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัที่ส้ินสุด
การผ่อน 

ระยะเวลา
สัญญา

โดยประมาณ 
(ปี) 

ประเภทรถ ยีห้่อ 

1 B08 30-1286 05-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

2 B12 30-1401 05-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

3 B15 30-1389 05-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 
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ล าดบั 
รหัส 
ประจ า
รถ 

ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 

วนัที่ส้ินสุด
การผ่อน 

ระยะเวลา
สัญญา

โดยประมาณ 
(ปี) 

ประเภทรถ ยีห้่อ 

4 B31 30-1615 12-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

5 B32 30-1614 12-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

6 B33 30-1637 12-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

7 B34 30-1638 12-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

8 B35 30-1681 14-พ.ย.-56 13-ธ.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

9 B37 30-1686 14-พ.ย.-56 13-ธ.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

10 B38 30-1685 14-พ.ย.-56 13-ธ.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

11 B39 30-1682 14-พ.ย.-56 13-ธ.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

12 B64 30-2373 29-ต.ค.-55 25-พ.ย.-60 5 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 

13 B65 30-2344 22-ส.ค.-55 12-ก.ย.-60 5 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 

14 B67 30-2352 07-ก.ย.-55 12-ต.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 

15 B68 30-2354 26-ก.ย.-55 18-ต.ค.-60 5 รถบสัปรับอากาศ อีซูซุ 

16 B74 30-2515 24-ก.ย.-56 21-ต.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ เบนซ์ 

17 B75 30-2521 24-ก.ย.-56 21-ต.ค.-61 5 รถบสัปรับอากาศ มาคีรัส 

18 B105 30-2633 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

19 B106 30-2634 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

20 B107 30-2635 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

21 B108 30-2636 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

22 B109 30-2637 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

23 B110 30-2638 18-เม.ย.-57 22-เม.ย.-62 5 รถบสัปรับอากาศ ฮีโน 

24 VVS01 30-0849 18-ธ.ค.-58 25-ธ.ค.-62 4 รถตู ้ โตโยตา้ 

25 VVS02 30-0850   18-ธ.ค.-58 25-ธ.ค.-62 4 รถตู ้ โตโยตา้ 

 
ทั้งน้ี บริษทัพิจารณาคัดเลือกลกัษณะของการท าสัญญาเช่าทางการเงินระหว่างสัญญาลิสซ่ิง (Financial 

Leasing) และสัญญาเช่าซ้ือ (Hire Purchase) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการช าระค่างวด อตัราดอกเบ้ีย 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีรับรู้ และการบนัทึกบญัชีผ่านสัญญาทั้งสองรูปแบบ เน่ืองจากการตดัค่าเส่ือมราคาและตน้ทุน
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ทางการเงินของสญัญาทั้งสองรูปแบบมีขอ้จ ากดัและแตกต่างกนั ส่งผลใหต้น้ทุนทางภาษีท่ีบริษทัตอ้งช าระในแต่ละปี
แตกต่างกนัออกไป 
 

4) รถบัสและรถตู้ที่มภีาระค า้ประกนั 
 บริษทัมีรถบสัและรถตูท่ี้มีภาระค ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน จ านวน 4 คนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
รายละเอยีดการค า้

ประกนั 
จ านวนรถ  
(คัน) 

รหัส 
ประจ ารถ 

ทะเบียนรถ 
วนัที่ท า
สัญญา 

ประเภทรถ ยีห้่อ 

1) วงเงินหนงัสือค ้า
ประกนัส าหรับ
ลกูคา้ (Bank 
Guarantee) 

1 B07 30-1308 26-ก.พ.-56 บสัปรับอากาศ ฮีโน 
2 B17 30-1402 13-มิ.ย.-56 บสัปรับอากาศ ฮีโน 
3 
4 

B40 
B72 

30-1684 
30-0646 

26-มี.ค.-57 
08-พ.ย.-55 

บสัปรับอากาศ 
บสัปรับอากาศ 

ฮีโน 
อีซูซุ 

 
ทั้งน้ี การจ าน าดงักล่าวเป็นลกัษณะการท าเอกสารโอนลอย โดยไม่ไดด้ าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิยานพาหนะ

ใหแ้ก่เจา้หน้ีแต่อยา่งใด 
 

5) ยานพาหนะส าหรับสนับสนุนเพือ่การซ่อมบ ารุงและใช้ในการปฏิบัตงิานสนับสนุนการเดนิรถ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรถกระบะส าหรับฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายบ ารุงรักษาเพ่ือใชใ้นการ
ปฏิบติังานสนบัสนุนการเดินรถ จ านวน 6 คนั ดงัน้ี 
 

ล าดบั 
ทะเบียน
รถ 

วนัที่ท า
สัญญา 
เช่าซ้ือ 

วนัที่ส้ินสุด 
การช าระ 

ระยะเวลา
สัญญา

โดยประมาณ 
(ปี) 

ประเภทรถ ยีห้่อ 

1 ขต 3086 13 ธ.ค. 55 27 ม.ค. 60 4 รถกระบะ มิตซูบิชิ 

2 ขท 1057 28 ธ.ค. 55 11 ก.พ. 60 4 รถกระบะ มิตซูบิชิ 
3 ฒจ 9153 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 รถกระบะ ดีเอฟเอม็  
4 ฒฉ 6838 ผอ่นช าระเสร็จส้ินแลว้ 4 รถกระบะ ดีเอฟเอม็ 
5 ผม 2179 06 พ.ย. 55 21 ธ.ค. 59 4 รถกระบะ มิตซูบิชิ  
6 ผม 8065 02 พ.ค. 56 12 มิ.ย. 60 4 รถกระบะ มิตซูบิชิ  

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบนั บริษทัไดผ้่อนช าระภาระหน้ีของยานพาหนะส าหรับสนบัสนุนการให้บริการล าดบัท่ี 3 และล าดบัท่ี 4 กบัสถาบนัการเงิน
ครบทั้งจ  านวนแลว้ 

 

4.4 ทรัพย์สินไม่มตีวัตน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวน 0.42 ลา้นบาท ได้แก่ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
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4.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิ 
บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารเลขท่ี 70/2553 

ออกโดยกรมขนส่งทางบก ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 10 มกราคม 2564 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

4.6 สัญญาส าคัญที่เกีย่วข้องในการด าเนินธุรกจิ 
1) สัญญาให้บริการ 

 บริษทัมีสญัญาการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรกบัลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รวมจ านวนทั้งส้ิน 24 สญัญา 
โดยมีสาระส าคญัของสญัญา ดงัน้ี 

1. บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั /1 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนกรกฎาคม 2558 (สญัญาเดิมเร่ิมเดือนกรกฎาคม 2557) 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ช าระค่าบริการภายในวนัท่ี 25 ของทุกเดือน 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับในอตัรา 2 เท่าของค่าจา้งต่อเท่ียว และจ่ายค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน
จริงแก่ผูรั้บบริการและพนกังานของผูรั้บบริการ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ กรณีเกิดอุบติัเหตุและมีพนกังานของผูรั้บบริการไดรั้บบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู ้
ใหบ้ริการยินยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าท าศพและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
2. บริษทั คอลเกต ปาล์ม โอลฟี (ประเทศไทย) จ ากดั /2 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนมีนาคม 2556 

โดยเม่ือครบก าหนดสญัญา หากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสญัญา ใหถื้อวา่สญัญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกจนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสญัญา 

ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้
มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้

รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับใหแ้ก่ผูรั้บบริการเท่ากบัอตัราค่าบริการตามสญัญา และจ่ายค่าใชจ่้าย
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2. บริษทั คอลเกต ปาล์ม โอลฟี (ประเทศไทย) จ ากดั /2 

ก าหนด ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริงแก่ผูรั้บบริการและพนกังานของผูรั้บบริการ 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
3. บริษทั คาร์ดแินล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนกนัยายน 2557 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อเท่ียวตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการไม่จอดรถ
รับส่งตามป้าย อนัเป็นเหตุใหพ้นกังานของผูรั้บบริการตอ้งเดินทางเอง ผูใ้หบ้ริการ
จะจ่ายค่าปรับตามอตัราท่ีตกลงกนั 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
4. บริษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จ ากดั /1 

สถานท่ีตั้ง อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนเมษายน 2558 (สญัญาเดิมเร่ิมเดือนเมษายน 2557) 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง ท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ามนัชดเชย 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 
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4. บริษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จ ากดั /1 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
5. บริษทั ไดกิน้ อนิดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนกนัยายน 2557  
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 
การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน  ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

 เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา ผูใ้หบ้ริการไดจ้ดัท าหนงัสือค ้า
ประกนักบัธนาคาร โดยยินยอมใหผู้รั้บบริการเรียกค่าเสียหายจากหลกัประกนั
ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียกร้องเอาจากผูใ้หบ้ริการก่อน 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
6. บริษทั โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
อายสุญัญา เร่ิมเดือนมิถุนายน 2557 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง ท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ามนัชดเชย 
การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 
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6. บริษทั โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

 
7. บริษทั ฮันวา สตลี เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จ ากดั /1 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนตุลาคม 2558 (สญัญาเดิมเร่ิมเดือนตุลาคม 2557) 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
8. บริษทั อนิเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนมกราคม 2558  
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งพนกังานตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง ท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ามนัชดเชย 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งพนกังานไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2558 (แบบ56-1) 

สว่นท่ี 1 - 55 

8. บริษทั อนิเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
9-11  บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากดั และในกลุ่ม 

9. ช่ือบริษทั บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ ากดั - ส านกังานใหญ่ 

สถานท่ีตั้ง ถนนบางนาตราด ต.บางววั อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนกรกฎาคม 2557 

10. ช่ือบริษทั บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ ากดั - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์จ.ฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนกรกฎาคม 2557 

11. ช่ือบริษทั บริษทั โคโย จอยท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง ถนนบางนาตราด ต.บางววั อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนกรกฎาคม 2557 

ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้
มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้

รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสัญญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
12. บริษทั สยามยูไนเต็ดสตลี (1995) จ ากัด 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนเมษายน 2558 (สญัญาเดิมเร่ิมเดือนมกราคม 2555) 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง ท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ามนัชดเชย 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูรั้บบริการมี
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12. บริษทั สยามยูไนเต็ดสตลี (1995) จ ากัด 

พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

สิทธิปรับผูใ้หบ้ริการเป็นจ านวนเงินต่อวนั จนกวา่ผูใ้หบ้ริการจะหารถท่ีตรงตาม
ขอ้ก าหนด มาใหบ้ริการได ้

เง่ือนไขอ่ืน  ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครอง
ผูโ้ดยสารและบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือ
พิการ 

 เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา ผูใ้หบ้ริการไดจ้ดัท าหนงัสือค ้า
ประกนักบัธนาคาร โดยยินยอมใหผู้รั้บบริการเรียกค่าเสียหายจากหลกัประกนั
ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียกร้องเอาจากผูใ้หบ้ริการก่อน 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
13. บริษทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนพฤศจิกายน 2558 (สญัญาเดิมเร่ิมเดือนพฤศจิกายน 2553) 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ามนัและระยะทางท่ีใหบ้ริการ (Minimum 

Guarantee) 
การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูรั้บบริการจะ
หกัเงินค่าบริการส าหรับรถท่ีไม่มาใหบ้ริการ ปรับค่าเสียหายจากการไม่ไดใ้ชร้ถต่อ
วนัในอตัราท่ีตกลงร่วมกนั และผูใ้หบ้ริการตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
จริงในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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14. บริษทั ไทรอมัพ์ เอวเิอช่ัน เซอร์วสิเซส เอเชีย จ ากดั /1 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนมกราคม 2558 (สญัญาเดิมเร่ิมเดือนมกราคม 2558) 

ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้
มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้

รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
15. บริษทั วคิ แอนด์ ฮุคลนัด์ จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนมีนาคม 2557  
หมายเหตุ เม่ือครบก าหนดสัญญาหากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแสดงความจ านงยุติ

สญัญา ใหส้ญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชอี้กสองปี หลงัครบก าหนดสญัญา 
วนัเร่ิมตน้สญัญาคร้ังแรก 3 เมษายน 2549 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสัญญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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16. บริษทั โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนตุลาคม 2554  
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
17. บริษทั โตโยด้า โกเซ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนเมษายน 2555  
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง ท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ามนัชดเชย 
การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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18. บริษทั เอสซีจ ีเคมคิอลส์ จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนเมษายน 2556  
หมายเหตุ อายสุญัญา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัส่งมอบรถตามแผน (เมษายน 2556) 

ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้
มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้

รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ามนัและระยะทางท่ีใหบ้ริการ (Minimum 
Guarantee) 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 20 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี  
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

ผูรั้บบริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผูใ้หบ้ริการ ในจ านวนท่ีตกลงกนั 
ส าหรับกรณีดงัต่อไปน้ี                 
1. กรณีผูใ้หบ้ริการน ารถบสัโดยสาร มาถึงจุดเร่ิมตน้เพ่ือออกว่ิงรับส่ง ชา้กวา่

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เป็นเวลาเกิน 15 นาที                                                  
2.  กรณีผูบ้ริการไม่สามารถจดัหารถบสัโดยสาร มาใหบ้ริการไดต้ามวนัเวลาท่ี

ก าหนด โดยผูใ้หบ้ริการตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการจดัหารถมาทดแทน 
เง่ือนไขอ่ืน  ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครอง

ผูโ้ดยสารและบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือ
พิการ 

 เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา ผูใ้หบ้ริการไดจ้ดัท าหนงัสือค ้า
ประกนักบัธนาคาร โดยยินยอมใหผู้รั้บบริการเรียกค่าเสียหายจากหลกัประกนั
ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียกร้องเอาจากผูใ้หบ้ริการก่อน 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

 
19. บริษทั สยามมติซุย พทีีเอ จ ากดั /1 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนมิถุนายน 2558 (สญัญาเดิมเร่ิมเดือนมิถุนายน 2555) 

ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้
มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้

รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ามนัและระยะทางท่ีใหบ้ริการ (Minimum 
Guarantee) 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี

ผูรั้บบริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผูใ้หบ้ริการ ในจ านวนท่ีตกลงกนั 
ส าหรับกรณีดงัต่อไปน้ี                 
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19. บริษทั สยามมติซุย พทีีเอ จ ากดั /1 

ก าหนด 1. กรณีผูใ้หบ้ริการน ารถบสัโดยสาร มาถึงจุดเร่ิมตน้เพ่ือออกว่ิงรับส่ง ชา้กวา่
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เป็นเวลาเกิน 20 นาที                                                  

2.  กรณีผูบ้ริการไม่สามารถจดัหารถบสัโดยสาร มาใหบ้ริการไดต้ามวนัเวลาท่ี
ก าหนด โดยผูใ้หบ้ริการตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการจดัหารถมาทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน  ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครอง
ผูโ้ดยสารและบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือ
พิการ 

 เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา ผูใ้หบ้ริการไดจ้ดัท าหนงัสือค ้า
ประกนักบัธนาคาร โดยยินยอมใหผู้รั้บบริการเรียกค่าเสียหายจากหลกัประกนั
ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียกร้องเอาจากผูใ้หบ้ริการก่อน 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

  
20. บริษทั ฟูจทิสึ เท็น (ประเทศไทย) จ ากัด 
สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัระยอง 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนพฤษภาคม 2557  
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ 
ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายในวนัท่ี 26 ของเดือนถดัไป หลงัจากผู ้
ใหบ้ริการวางใบแจง้หน้ี 

ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน 
ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา 
หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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21. บริษทั มาเจนด์ แมคซิส จ ากดั 

สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนมกราคม 2558 (สญัญาเดิมเร่ิมเดือนมิถุนายน 2558) 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากร ตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งพนกังานไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับต่อวนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในการจดัหารถทดแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
22. บริษทั เคปอสีต์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนพฤศจิกายน 2557 

ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งพนกังานตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้
มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้

รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

- 

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา - 
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23. บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระยะเวลาตามสญัญา เร่ิมเดือนเมษายน 2558  
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ามนัและระยะทางท่ีใหบ้ริการ (Minimum 

Guarantee) 
การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับเป็นรายวนัต่อเท่ียวต่อคนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการจดัหารถทดแทน  

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 
24. บริษทั โพสโค - ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตั้ง นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดสัเตรียลปาร์ค 
ระยะเวลาตามสญัญา เดือนเมษายน 2559 (สญัญาเดิมเร่ิมเดือนเมษายน 2558) 
ลกัษณะการใหบ้ริการ ใหบ้ริการรับส่งบุคลากรตามจุดและตามเวลาท่ีผูว้า่จา้งก าหนด ดว้ยรถท่ีมีสภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตกลงกนัไว ้
รูปแบบการคิดค่าบริการ อตัราค่าบริการแบบคงท่ีตามระยะทาง ท่ีผนัแปรตามอตัราค่าน ้ามนัชดเชย 

การช าระค่าบริการ ผูรั้บบริการตอ้งช าระค่าบริการภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ี 
ค่าปรับกรณีไม่สามารถน า
พนกังานมาส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 

กรณีไม่สามารถจดัหารถมารับส่งบุคลากรไดต้ามวนัเวลาท่ีก าหนด ผูใ้หบ้ริการจะ
จ่ายค่าปรับเป็นรายวนัต่อเท่ียวต่อคนั ตามอตัราท่ีตกลงกนัไว ้และรับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการจดัหารถทดแทน  

เง่ือนไขอ่ืน ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัใหร้ถขนส่งทุกคนัมีประกนัภยั เพ่ือใหก้ารคุม้ครองผูโ้ดยสาร
และบุคคลภายนอก ส าหรับค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีเสียชีวิตหรือพิการ 

การยกเลิกสญัญา หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการยกเลิกสญัญา ใหแ้จง้ต่ออีกฝ่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ห ายเหต ุ:  
-              ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดก้  าหนดนโยบายการใชผู้ร่้วมบริการท่ีจะให้บริการ จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาต

จากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น  
/1 : บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั, บริษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จ  ากดั, บริษทั ฮนัวา สตีล เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, บริษทั ไทรอมัพ ์เอวิเอชัน่ เซอร์วิสเซส เอเชีย จ  ากดั, บริษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จ  ากดั และบริษทั มาเจนด ์แมคซิส 
จ ากดั ไดท้  าการต่อสญัญาฉบบัใหม่อาย ุ1 ปี 
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/2 : บริษทัไดรั้บแจง้ต่อสญัญาบริการจากบริษทั คอลเกต ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) จ  ากดั อีก 3 ปี ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการลง
นามสญัญาฉบบัต่ออายจุากลูกคา้ 
/3 : บริษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จ  ากดั (มหาชน)  อีก 1 ปี ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการลงนามสญัญาฉบบัต่ออายจุากลูกคา้  
/4 : บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั และในกลุ่ม ประกอบดว้ย  บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั-ส านกังานใหญ่, บริษทั เจเทค
โตะ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั-สาขานิคมอุสาหกรรมเกตเวยแ์ละ บริษทั โคโย จอยท ์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

- ลูกคา้รายใหม่ท่ีเร่ิมให้บริการในปี 2559 ไดแ้ก่ บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ ากดั , บริษทั อีเลคโทรลกัซ ์ ประเทศไทย จ ากดั และ 
บริษทั สยามแผน่เหล็กวิลาส จ ากดั  

 
2)        สัญญาว่าจ้างรถร่วม 
บริษทัท าสญัญาวา่จา้งรถร่วมบริการกวา่ 84 รายเพ่ือมารับส่งบุคลากรใหก้บัลูกคา้บางราย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 บริษทัมีสัญญาว่าจา้งรถร่วมทั้งส้ิน 100 คนั แบ่งเป็นรถตูจ้  านวน 88 คนั และรถบสัจ านวน 12 คนั โดยมีอายุ
สญัญา 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี สัญญาทั้งหมดไม่เป็นภาระผกูพนัในการจา้งงานกบัคู่สัญญา และจะท า
สญัญาต่อเม่ือบริษทัมีสญัญากบัลกูคา้แลว้เท่านั้น ทั้งน้ี สามารถสรุปสาระส าคญัในสญัญา ไดด้งัน้ี 

หมวด รายละเอยีด 

หมวดที่ 1 บททั่วไป  ช่ือผูรั้บจา้ง ประเภทรถ เลขทะเบียนรถ และระยะเวลาของสญัญา 
หมวดที่ 2 สภาพรถ  สภาพทัว่ไปของรถ เช่น สี เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 

 ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น เบาะ โทรทศัน ์เคร่ืองเสียง อุปกรณ์ดบัเพลิง 
 การตรวจสอบสภาพ และการซ่อมบ ารุงรถ 

หมวดที่ 3 พนักงานขับ  คุณสมบติัของพนกังานขบั เช่น อาย ุการมีใบอนุญาตขบัรถ 
 การเขา้ตรวจสุขภาพก่อนเร่ิมงาน 
 เอกสารท่ีส าคญัของพนกังานขบั 
 รายละเอียดการเขา้รับการอบรมของพนกังานขบั 

หมวดที่ 4 การบริการ  ขอ้ก าหนด รายละเอียดของการใหบ้ริการ 
 การปฏิบติัในกรณีท่ีไม่สามารถน าพนกังานมาส่งตามเวลาท่ีก าหนด 

หมวดที่ 5 ระยะเวลาการจ้าง  ระบุ เง่ือนไขแห่งการเลิกจา้ง และวิธีการบอกเลิกสญัญา 
หมวดที่ 6 การประเมนิผล  การประเมินผลการบริการ และเกณฑใ์นการประเมิน 

 หวัขอ้หลกัในการประเมิน ไดแ้ก่ มารยาทพนกังานขบั ความสะอาดในรถ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในรถ และการติดต่อประสานงาน 

หมวดที่ 7 บททั่วไปอืน่ๆ  การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญา 
 การจดัหารถอ่ืนๆ มาใหบ้ริการแทนรถท่ีอยูใ่นสญัญา 
 การรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัไดก้  าหนดนโยบายการใช้ผูร่้วมบริการท่ีจะให้บริการ จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับ
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น 
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3)        สัญญาประกนัภัยของรถของบริษทั 
 บริษทัมีการจดัท าประกนัภยัยานพาหนะทุกคนั ทั้งท่ีใชใ้นการบริการและเพ่ือการซ่อมบ ารุงและใช้ในการ
ปฏิบติังานสนนัสนุนการเดินรถ โดยสัญญาประกนัภยัครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ความเสียหาย
ต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามยั ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น รวมถึงครอบคลุมความเสียหายต่อลูกคา้ ไดแ้ก่ การชดเชย
รักษาพยาบาล การชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือพิการ และยงัครอบคลุมความเสียหายท่ี เกิดกบัรถและนกัขบัอีกดว้ย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนสญัญาประกนัภยั โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทัประกนั 
ประเภท
ประกนัภัย 

จ านวน
กรมธรรม์ 

ทะเบียนรถเลขที่  

บมจ. เอม็ เอส ไอ จ ี
ประกนัภัย 

ประเภท 1 38 เลขท่ี ฒฉ-6838 เลขท่ี ขต-3086 เลขท่ี ขท-1057 เลขท่ี ผม-8065  
เลขท่ี 30-1637 เลขท่ี 30-1638 เลขท่ี 30-1837 เลขท่ี 30-1942 
เลขท่ี 30-1977 เลขท่ี 30-2366 เลขท่ี 30-2149 เลขท่ี 30-2148 
เลขท่ี 30-2150 เลขท่ี 30-2185 เลขท่ี 30-2204 เลขท่ี 30-2205
เลขท่ี 30-2344 เลขท่ี 30-0646 เลขท่ี 30-0647 เลขท่ี 30-2515 
เลขท่ี 30-2587 เลขท่ี 30-0703 เลขท่ี 30-2641 เลขท่ี 30-0778 
เลขท่ี 30-0779 เลขท่ี 30-0780 เลขท่ี 30-0781 เลขท่ี 30-0782 
เลขท่ี 30-0783 เลขท่ี 30-0784 เลขท่ี 30-0785 เลขท่ี 30-0786 
เลขท่ี 30-0787 เลขท่ี 30-0793 เลขท่ี 30-0794 เลขท่ี 30-0795 
เลขท่ี 30-0841 เลขท่ี 30-0842 

บมจ. เอม็ เอส ไอ จ ี
ประกนัภัย 

ประเภท 3 29 เลขท่ี 30-1735 เลขท่ี 30-2444 เลขท่ี 30-7500 เลขท่ี 30-1338 
เลขท่ี 30-1547 เลขท่ี 30-1573 เลขท่ี 30-1584 เลขท่ี 30-1583 
เลขท่ี 30-1586 เลขท่ี 30-1585 เลขท่ี 30-1587 เลขท่ี 30-1588 
เลขท่ี 30-2584 เลขท่ี 30-0612 เลขท่ี 30-0613 เลขท่ี 30-0614 
เลขท่ี 30-0625 เลขท่ี 30-2469 เลขท่ี 30-0658 เลขท่ี 30-0660  
เลขท่ี 30-0662 เลขท่ี 30-2635 เลขท่ี 30-2636 เลขท่ี 30-2638  
เลขท่ี 30-0667 เลขท่ี 30-0668 เลขท่ี 30-2854 เลขท่ี 30-0849 
เลขท่ี 30-0850 

บมจ. ไทยศรี
ประกนัภัย 

ประเภท 1 78 

เลขท่ี ผม-2179 เลขท่ี 30-2984 เลขท่ี 30-2136 เลขท่ี 30-2137 
เลขท่ี 30-2953 เลขท่ี 30-2970 เลขท่ี 30-2372 เลขท่ี 30-1246 
เลขท่ี 30-2588 เลขท่ี 30-1302 เลขท่ี 30-1308 เลขท่ี 30-1286 
เลขท่ี 30-1301 เลขท่ี 30-1339 เลขท่ี 30-1401 เลขท่ี 30-1391  
เลขท่ี 30-1389 เลขท่ี 30-1390 เลขท่ี 30-1402 เลขท่ี 30-1464  
เลขท่ี 30-1463 เลขท่ี 30-1482 เลขท่ี 30-1483 เลขท่ี 30-1550
เลขท่ี 30-1615 เลขท่ี 30-1614 เลขท่ี 30-1681 เลขท่ี 30-1687 
เลขท่ี 30-1686 เลขท่ี 30-1685 เลขท่ี 30-1682 เลขท่ี 30-1684 
เลขท่ี 30-1896 เลขท่ี 30-1976 เลขท่ี 30-1978 เลขท่ี 30-1987 
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ช่ือบริษทัประกนั 
ประเภท
ประกนัภัย 

จ านวน
กรมธรรม์ 

ทะเบียนรถเลขที่  

เลขท่ี 30-1988 เลขท่ี 30-1990 เลขท่ี 30-1992 เลขท่ี 30-1993 
เลขท่ี 30-2078 เลขท่ี 30-2079 เลขท่ี 30-2294 เลขท่ี 30-2184 
เลขท่ี 30-2373 เลขท่ี 30-2352 เลขท่ี 30-2354 เลขท่ี 30-2399 
เลขท่ี 30-2400 เลขท่ี 30-2521 เลขท่ี 30-2502เลขท่ี 30-2501 
เลขท่ี 30-2646 เลขท่ี 30-2648 เลขท่ี 30-0611 เลขท่ี 30-0624 
เลขท่ี 30-2594 เลขท่ี 30-2593 เลขท่ี 30-0659 เลขท่ี 30-0661 
เลขท่ี 30-0663 เลขท่ี 30-0664 เลขท่ี 30-0665 เลขท่ี 30-2633 
เลขท่ี 30-2634 เลขท่ี 30-2637 เลขท่ี 30-0669 เลขท่ี 30-0670 
เลขท่ี 30-2686เลขท่ี 30-2687 เลขท่ี 30-2968 เลขท่ี 30-2969 
เลขท่ี 30-2980เลขท่ี 30-2981 เลขท่ี 30-2982 เลขท่ี 30-0806 
เลขท่ี 30-0807 เลขท่ี 30-0808 

รวมสัญญาประกนัภัยทั้งหมด 145  
หมายเหตุ : 
- ประกนัภยัชั้น 1 ให้ความคุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ คุม้ครองความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

ของบุคคลภายนอก คุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถคนัเอาประกนัภยั และคุม้ครองต่อความสูญหายและไฟไหมข้องตวัรถคนัเอาประกนัภยั 
- ประกนัภยัชั้น 3 ให้ความคุม้ครองต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ และคุม้ครองความเสียหายต่อ

ทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

4)      สัญญาค า้ประกนัการบริการ 
ลกูคา้บางส่วนของบริษทัมีเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดัท าสัญญาค ้าประกนัการใหบ้ริการเดินรถ เพ่ือเป็นหลกัประกนั

ในการปฏิบติัตามสญัญา โดยในกรณีท่ีบริษทัผิดนดัหรือไม่น ารถมาใหบ้ริการตามสัญญา อนัก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่ลูกคา้ ลูกคา้จะใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากสถาบนัการเงินผูค้  ้าประกนั บริษทัจึงไดจ้ดัท าสัญญาค ้าประกนัการ
ใหบ้ริการ (Bank Guarantee) กบัสถาบนัการเงินภายในประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสัญญาค ้าประกนั
การใหบ้ริการกบัสถาบนัการเงิน จ านวนทั้งส้ิน 3 แห่ง ดงัน้ี 
สัญญาค า้ประกนักบัธนาคารทิสโก้ 

ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั 
วงเงินค ้าประกนั จ านวนรวม 1,000,000 บาท 

วนัท่ีครบก าหนดการค ้าประกนั วนัท่ี 31 สิงหาคม 2559 ค ้าประกนับริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
ลกูคา้ตามสญัญาค ้าประกนั บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 
หลกัประกนั รถบสัของบริษทั จ านวน 4 คนั รหสัประจ ารถ เลขท่ี 30-1308 เลขท่ี 30-1684  

เลขท่ี 30-1402 และเลขท่ี 30-0646 
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สัญญาค า้ประกนักบัธนาคารกสิกรไทย    
ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั 
วงเงินค ้าประกนั จ านวนรวม 1,734,000 บาท 
วนัท่ีครบก าหนดการค ้าประกนั 1.  31 มีนาคม 2559 ค ้าประกนับริษทั สยามยไูนเตด็สตีล(1995) จ ากดั 

2.  1 กนัยายน 2559 ค ้าประกนับริษทั สยามมิตซุย พีทีเอ จ ากดั 
3.  1 เมษายน  2559  ค ้าประกนับริษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
4.  1 พฤศจิกายน  2559 ค ้าประกนับริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ลกูคา้ตามสญัญาค ้าประกนั 1.  บริษทั สยามยไูนเตด็สตีล(1995) จ ากดั 
2.  บริษทั สยามมิตซุย พีทีเอ จ ากดั 
3.  บริษทัโพสโค - ไทยน็อคซ์ จ ากดั (มหาชน)  
4.  บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

หลกัประกนั บญัชีเงินสดของบริษทั 
 

สัญญาค า้ประกนักบัธนาคารกรุงเทพ 

ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั 
วงเงินค ้าประกนั จ านวนรวม 788,143 บาท 

วนัท่ีครบก าหนดการค ้าประกนั 1. 31 สิงหาคม 2559 ค ้าประกนับริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2  30 มิถุนายน 2563 ค ้าประกนับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

ลกูคา้ตามสญัญาค ้าประกนั 1. บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

หลกัประกนั. บญัชีเงินสดของบริษทั 
 
5) นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
-          บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

 

5. ข้อพพิาททางกฏหมาย        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัอย่างมีนยัส าคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมี
จ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 

ช่ือบริษทัภาษาไทย  บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษทัภาษาองักฤษ  ATP 30 Public Company Limited 
เลขทะเบียนนิติบุคคล  0107558000105 
การประกอบธุรกิจ ใหบ้ริการรถไม่ประจ าทางเพ่ือขนส่งบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง

ในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 700/199 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นเก่า อ  าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 
    โทรศพัท ์038-468-788 , 038-468-789 

โทรสาร 038-468-788 
ท่ีตั้งสาขาระยอง เลขท่ี 13/3 ซอยมาบชลดู 4 ถนนมาบชลดู แหลมสน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมือง

ระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัทแ์ละโทรสาร 038-683-151 

ท่ีตั้งส านกังานบางพระ เลขท่ี 102/48 หมู่ท่ี 9  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20210 
โทรศพัทแ์ละโทรสาร 038-313-054 

เวป็ไซต ์    www.atp30.com 
ทุนจดทะเบียน   110,000,000 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้  110,000,000 บาท 
มลูค่าท่ีตราไวต่้อหุน้  0.25 บาท 
 



 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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7. ข้อข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

บริษทัมทุีนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วดังนี ้

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วนัที่ 19 มนีาคม 2558 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

ทุนจดทะเบียน  40,000,000 บาท 110,000,000 บาท 110,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 40,000,000 บาท 70,000,000 บาท 110,000,000 บาท 

หุ้นสามญั 400,000 หุน้ 440,000,000 หุน้ 440,000,000 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 100 บาท 0.25 บาท 0.25 บาท 
หมายเหตุ : วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชย ์
 
7.2  ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2559 

ล าดบั ช่ือผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2559 
(Par = 0.25 บาท) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มนายปิยะ เตชากลู 98,500,000 22.39% 

 1.1 นายปิยะ เตชากูล 49,500,000  

 1.2 นางสายสุทธ์ิ เตชากูล 49,000,000  

2 กลุ่มพานิชชีวะ 88,625,000 20.14% 

 2.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ 40,320,000  

 2.2 นางสมหะทัย พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.3 นายพาทิศ พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.4 นายสาริศ พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.5 เดก็หญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.6 นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ 8,400,000  

 2.7 นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ 8,400,000  

 2.8 นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 4,625,000  

3 กลุ่มกรมดษิฐ์ 66,411,011 15.09% 

 3.1 นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 39,200,000  

 3.2 บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จ ากัด 27,191,011  
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ล าดบั ช่ือผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2559 
(Par = 0.25 บาท) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

 3.3 นางสาววิชยา กรมดิษฐ์ 20,000  

4 นางศิรินดา ธนาวศิรุต 14,223,200 3.23% 

5 นายบัณฑิต ตุงคะเศรณ ี 14,000,000 3.18% 

6 นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์ 11,200,000 2.55% 

7 นางสาวจติติมา จารุภราดา 5,200,000 1.18% 

8 นางจนิตนา กฤษณานุวตัร์ 4,475,000 1.02% 

9 นายพชร เสริมทรัพย์ 4,400,000 1.00% 

10 นางสาวมนิตรา พงษ์พทิักษ์ 3,800,000 0.86% 

11 อืน่ ๆ 129,165,789 29.36% 

 รวม 440,000,000  100.00% 
หมายเหตุ :  
1. กลุ่มนายปิยะ เตชากลู ประกอบดว้ย 

- นางสายสุทธ์ิ เตชากูล เป็นคู่สมรสของนายปิยะ เตชากูล 
2. กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ ประกอบดว้ย 

- นางสมหะทยั พานิชชีวะ เป็นคู่สมรสของนายชาติชาย พานิชชีวะ 
- นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ และเด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ เป็นบุตรและบุตรีของนายชาติชาย และนางสมหะทยั พานิช

ชีวะ 
- นางสาวนนัทิยา พานิชชีวะ และนางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ เป็นพ่ีนอ้งของนายชาติชาย พานิชชีวะ 

3. กลุ่มกรมดิษฐ ์ประกอบดว้ย 
- นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ เป็นผูถื้อหุ้น และกรรมการของบริษทั กรมดิษฐ์คอร์ป จ ากดั 
- บริษทั กรมดิษฐ์คอร์ป จ ากดั  
- นางสาววิชยา กรมดิษฐ์ เป็นหลานสาวของนายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ 
 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
- ไม่มี 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจาก
หกัภาษีและส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษทัค านึงถึงความจ าเป็น
และเหมาะสมของปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทั
อย่างมีนยัส าคญั ทั้งน้ี มติคณะกรรมการของบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอ
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อนุมติั อน่ึง คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดห้ากเห็นควรว่ามีความเหมาะสม
และไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัทั้งน้ีจะตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมทุกคราว 

(หน่วย : บาท) 

ปี 2556 2557 2558 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้  0.04 0.05 0.04 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้  
(มลูค่าท่ีตราไวต่้อหุน้เท่ากบั 0.25 บาท) 

0.02  0.17 0.022 

มลูค่าเงินปันผลท่ีจ่าย 3,000,000 27,000,000 9,680,000 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  51.83% 348.45% 82.05% 
หมายเหตุ :  
- เม่ือวนั 12 มีนาคม 2558 บริษทัมีมติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการส าหรับปี 2557 ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั จ  านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึง

ภายหลงับริษทั มีมติแกไ้ขจ านวนเงินปันผลเป็น 27 ลา้นบาท เน่ืองจาก มีการแกไ้ขค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่งใหม่ 
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8.       โครงสร้างการจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
โครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารทัง้หมด 7 ทา่น และมีบคุลากร
ของบริษัทรวมทัง้สิน้ 184 ทา่น 

 

ผูจั้ดการฝ่าย

ซ่อมบ ารงุ 

 

ผูจั้ดการฝ่าย

ปฏิบัติการ 

ผูจั้ดการฝ่าย

บคุคลและ

ธรุการ 

 

ผูจั้ดการฝ่าย

บัญชี 

ผูจั้ดการฝ่าย

การเงินและ

ควบคุม 

ผูจั้ดการฝ่าย

ความ

ปลอดภัย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจั้ดการ ท่ีปรึกษา 

เลขานกุารบริษัท 
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8.1      คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

 
รายช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 
ปี 2558 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ัง
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

1. นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 7 7 
2. นายวิวฒัน์  กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา 7 7 

3. นายปิยะ  เตชากลู กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 7 7 
4. นางสมหะทยั          พานิชชีวะ กรรมการ 7 4 
5. นางสุวรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 7 7 

6. นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 7 7 
7. ดร.สุพจน ์ เธียรวฒิุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 7 7 

หมายเหตุ :  
- บุคคลล าดบัท่ี 4 ไดรั้บการแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 
- กรรมการล าดบัท่ี 5 ถึงล าดบัท่ี 7 ได้รับแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2556 เพ่ือด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระ และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยเสนอเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงคือกรรมการ
ล าดบัท่ี 4 และกรรมการล าดบัท่ี 5 โดยมีนางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสรี ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

เน่ืองจากประธานคณะกรรมการของบริษทัมิไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ซ่ึงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กรรมการอิสระควรด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษทั เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ทั้งน้ี โครงสร้างกรรมการของบริษทัในปัจจุบนั แบ่งออกเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และ
กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) นายปิยะ เตชากูล       
(2) นายชาติชาย พานิชชีวะและนางสมหะทยั พานิชชีวะ (ภรรยานายชาติชายฯ) และ(3) นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ (พ่ีชายนางสม
หะทยัฯ) ซ่ึงกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทั้ง 3 กลุ่ม มีความเป็นอิสระในการออกเสียงและก าหนด
นโยบายของบริษทั แมว้่ากรรมการกลุ่มท่ี 2 และ 3 จะมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต จากการเป็นพ่ีนอ้งกนัของนางสม
หะทยัฯ และนายวิวฒันฯ์ นอกจากน้ี ดว้ยโครงสร้างกรรมการท่ีมีการถ่วงดุลท่ีดีผ่านการมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็น
อิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจของบริษทัจ านวน 3 ท่าน จึงท าให้บริษทัมัน่ใจว่าการมีโครงสร้าง
คณะกรรมการดงักล่าว จะสามารถท าใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพียงพอตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษทั  
นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ ์ และนายปิยะ เตชากลู ซ่ึงกรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนั

และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสุวรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายก าชยั  บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ  

3. ดร.สุพจน ์  เธียรวฒิุ กรรมการตรวจสอบ  
หมายเหตุ :   
- กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินคือ นางสุวรรณี ค  ามัน่  

ซ่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาโท คณะแพทยศ์าสตร์ สาขาการพฒันาชุมชน จากมหาวิทยาลยัควีนส์ แลนด ์เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 
และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสถิติศาสตร์บณัฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมีประสบการณ์
การท างานท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปี 2551 ถึงปี 2557 ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ และปี 2558 ถึงปัจจุบนั ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิพฒันาไท ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 

8.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ านวน  4 ท่าน 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สุพจน ์  เธียรวฒิุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายปิยะ  เตชากลู กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายชยัยทุธ   นวลสาย กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวนิชานนัท ์ รัตนเกตุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
8.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวิวฒัน์  กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร 
3. นายปิยะ  เตชากลู กรรมการบริหาร 

 
 
 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1) 

สว่นท่ี 2 - 7 

 

8.5 คณะผู้บริหาร (Management Teamห) 
รายช่ือคณะผูบ้ริหารมีจ านวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายปิยะ  เตชากลู กรรมการผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ (รักษาการ) 
2. นางสาวนิชานนัท ์ รัตนเกตุ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 

3. นางสาวโชติกา  วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม 
4. นางสาวพรรณี  คูหาวลัย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
5. นายชยัยทุธ  นวลสาย ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั 

6. นายภาสกร  เช่ียวชาญกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
7. นายนฤบดี                  ยี่บุญยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

 หมายเหตุ :  
-             นายชยัยทุธ นวลสาย ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 เป็นตน้ไป 
-             นายนฤบดี ยีบุ่ญยนัต ์ไดแ้จง้ลาออกจากการเป็น ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 เป็นตน้ไป 
-             นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น รองกรรมการผูจ้ดัการ ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 

 
8.6 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งใหน้างสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั โดยคุณสมบติั
ของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตามขอ้ก าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้เลขานุการบริษทัรับผิดชอบในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการบริษทั โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งให ้นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี  

1)  จดัท าและเกบ็รักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2)  เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
3) จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น และบริษทัตอ้งจดัให้มีระบบการ
รักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 
และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มูล
ดงักล่าว  

4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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หลกัในการปฏิบัตงิานของเลขานุการบริษทั 
เลขานุการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้โดย 
1) การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพ้ืนฐานขอ้มลูท่ีเช่ือโดยสุจริตวา่เพียงพอ 
2) การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 
3) กระท าการโดยสุจริตเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
4) กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของ

บริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
5) ไม่หาประโยชนจ์ากการใชข้อ้มลูของบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้หรือใช้

ทรัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ี

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

6) ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรือสัญญาใดๆ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั
บริษทั หรือพนกังาน หรือลกูคา้ของบริษทั ทั้งยงัเป็นการขดัต่อการปฏิบติัต่องานในหนา้ท่ีของตน 
 

กรณีที่เลขานุการบริษทัพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ 

แนวทางการปฏิบติัในกรณีท่ีเลขานุการบริษทั พน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
1) ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิม

พน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
2) ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหน่ึงท่านใด ปฏิบติัหน้าท่ีแทนในช่วงเวลาท่ี

เลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
3) ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทั ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว 
4) ด าเนินการแจ้งให้ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตาม             

ขอ้ 1. และ 2. 
 

8.7 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บริษัทไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษัทด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลในประเด็นดงักล่าว ผ่านการก าหนดโครงสร้างกรรมการท่ีมีการถ่วงดุลผ่านการมีคณะกรรมการท่ี
ไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ จ านวน 3 กลุ่มซ่ึงมีความเป็นอิสระจากกนั และกรรมการตรวจสอบท่ีมีความ
เป็นอิสระและไม่มีส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ซ่ึงในการพิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จะไดรั้บการพิจารณาโดยองคค์ณะของกรรมการบริษทั ท าใหก้ารพิจารณาไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดบุคคล
หน่ึง ส าหรับการสรรหากรรมการแต่ละท่าน บริษทัไดก้ าหนดองคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตามระบุในส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 9 การก ากบัดูแลกิจการ 
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8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ก. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
(1)     ค่าตอบแทนกรรมการ 

เบ้ียประชุม 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/ 2558 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั 
ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดการจ่ายเบ้ียประชุมตามต าแหน่ง ดงัน้ี 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 

กรรมการคร้ังที่ 1/2558 
เมือ่วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2558 

ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง 
ภายหลงัที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 

คร้ังที่ 1/2558 เมือ่วนัที่ 14 มนีาคม 2558 

ประธานกรรมการบริษทั 12,000 บาท 15,000 บาท 

รองประธานกรรมการบริษทั 10,000 บาท 12,000 บาท 
กรรมการบริษทั 10,000 บาท 10,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 

ทั้งน้ี ในส าหรับปี 2558 คณะกรรมการไดรั้บเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ปี 2558 

กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 102,000 - 102,000 

นายวิวฒัน ์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา 82,000 - 82,000 
นายปิยะ เตชากลู กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 70,000 - 70,000 
นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ 40,000 - 40,000 

นางสุวรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 

70,000 87,000 157,000 

นายก าชยั  บุญจริโชติ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

70,000 60,000 130,000 

ดร.สุพจน ์ เธียรวฒิุ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

70,000 60,000 130,000 
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หมายเหตุ :  
- บริษทัจ่ายค่าเบ้ียประชุมคร้ังแรกตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 มีมติเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการในส่วนค่าเบ้ียประชุมส าหรับปี 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- บริษทัได้แต่งตั้งให้บุคคลล าดบัท่ี 2 เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี        

25 กุมภาพนัธ์ 2558  
- นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนเท่ากบั 21,053 บาท โดยบริษทัเร่ิมจ่ายค่าตอบแทนให้กบันายวิวฒัน์ฯ ใน

เดือนมกราคม 2558 โดยในปี 2558 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนในฐานะท่ีปรึกษาเป็นเงินจ านวนเท่ากบั 252,632 บาท ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 มีมติปรับเพ่ิมค่าตอบแทนต าแหน่งท่ีปรึกษาธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ท่ี 12 รายการระหวา่งกนั 

โบนสักรรมการ 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 ก าหนดเงินโบนสัส าหรับคณะกรรมการข้ึนอยู่กบั
ผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปี แต่ทั้งน้ีสูงสุดในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคล และใหค้ณะกรรมการมีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนน้ีแก่กรรมการแต่ละท่าน 

(2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน 
(คน) 

บาท 
จ านวน 
(คน) 

บาท 
จ านวน 
(คน) 

บาท 

เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และโบนสั 5 4,157,231 7 5,467,026 7 6,857,225 
ประกนัสงัคม 5 20,020 7 38,925 7 51,000 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ - - 7 49,031 7 88,433 

รวม 5 4,177,251 7 5,554,982 7 6,996,658 
   หมายเหตุ : 

 -  บริษทัไดด้ าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงบริหารโดย บลจ.กสิกรไทย  

- ในช่วงท่ีผา่นมา ผูบ้ริหารของบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสัเท่านั้น 

 

8.9 จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนกังานทัง้หมด 184 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน

จ านวนทัง้สิน้ 44.31 ล้านบาท ซึง่ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินช่วยเหลอืคา่ครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ 

เงินประกนัสงัคม เงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 
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ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ านวน (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ผู้บริหาร 5 7 7 
พนักงาน     
 ฝ่ายบัญชี 3 4 4 
 ฝ่ายบุคคลและธุรการ 2 3 6 
 ฝ่ายปฏิบัติการ - ชลบุรี    

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 6 6 8 

  นกัขบั 44 52 53 
 ฝ่ายปฏิบัติการ - ระยอง    

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 6 6 5 

  นกัขบั 29 32 52 
 ฝ่ายปฏิบัติการ - บางพระ    

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 4 4 4 

  นกัขบั 20 31 32 
 ฝ่ายการเงนิและควบคุม - - 1 
 ฝ่ายซ่อมบ ารุง 9 10 12 
 ฝ่ายความปลอดภยั - - - 

รวม 128 155 184 

 
8.10 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัมีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดงัน้ี 
                                                                                                                                (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนบุคลากร ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงิน
โบนสั เงินประกนัสงัคม และเงินช่วยเหลือพิเศษ 

26,289,147 32,926,124 42,733,996 

ประกนัสงัคม 544,879 845,318 1,056,547 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ - 236,471 524,138 

รวม 26,834,026 34,007,913 44,314,681 

 
8.11 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญั 
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8.12 นโยบายพฒันาบุคลากร 
บริษทัมีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้และพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันานกัขบั (Driver) ซ่ึงเป็น

บุคลากรกลุ่มใหญ่ของบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดัท าหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพทางดา้นการขบัข่ี (Technical Skill) 
ศกัยภาพทางดา้นจิตใจและการบริการ (Soft Skill) ควบคู่ไปดว้ย 
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9.      การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) รวมทั้งไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการก ากบั
ดูแลกิจการ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทั ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุ้น รวมถึงไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการใชสิ้ทธิต่างๆ และไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือสร้างความ
มัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี   

1. บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบถึงความคืบหนา้การด าเนินงานของกิจการอย่างสม ่าเสมอ โดยการแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2. การจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะเลือกใชส้ถานท่ีท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก รวมถึงเลือกวนัและเวลาท่ี
เหมาะสม 

3. บริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
ส าหรับการพิจารณาให้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และ/
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด และก าหนดใหมี้ความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของ
ผูถื้อหุ้นในทุกวาระ รวมถึงก าหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระส าคญัๆ 
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดถื้อปฏิบติัใหมี้การแถลงแก่ผูถื้อหุน้ใหท้ราบถึงสิทธิตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั การด าเนินการประชุม วิธีการใชสิ้ทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งค าถาม
ใดๆ ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานท่ีประชุมกรรมการและกรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
เฉพาะเร่ืองต่างๆ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซักถามต่างๆ ทั้งน้ี ประธานกรรมการหรือ
ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม โดยจะก าหนดเวลาในการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาส
สอบถามหรือแสดงความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5. หลงัเสร็จส้ินการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัทีก่อนตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เปิดท าการซ้ือขายหลกัทรัพยร์อบถดัไป และบริษทัจะมีการบนัทึกการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง 
โดยมีเน้ือหาท่ีประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถึงรายละเอียดกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม การแจงคะแนนนบั
ทุกๆ วาระ และขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นท่ีส าคญั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยแจง้รายงานการ
ประชุมไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  
 บริษทัใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งเท่าเทียม โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บริษทัจะจดัส่งหนงัสือมอบอ านาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ท่าน ใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา
คดัเลือกเป็นผูรั้บมอบอ านาจในการประชุมผูถื้อหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่
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สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได ้เพ่ือสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงมติใน
แต่ละวาระไดเ้อง 

2. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดแจง้ความประสงค์มายงับริษทัเพ่ือขอเสนอใหเ้พ่ิมวาระการประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และทางคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้และ
มีความเห็นว่าวาระดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น ทางบริษทัมีนโยบายท่ีจะอ านวยความ
สะดวกในการน าเสนอวาระดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะด าเนินการแจง้เพ่ิมวาระการประชุมใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความประสงคม์ายงับริษทั เพ่ือขอเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
โดยไดแ้จ้งความประสงค์ผ่านมายงับริษทั พร้อมจดัส่งขอ้มูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและ
หนงัสือแสดงความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมาอยา่งครบถว้น ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุ้นสามญั บริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอบุคคลดงักล่าวท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบติัตามท่ี
กฎหมายก าหนดเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาลงมติต่อไป 

4. บริษทัมีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษทั โดยก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของ
พนกังานในหวัขอ้จริยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซ่ึงไดมี้การเผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนทราบ 

5. บริษทัมีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลส าคญัอนัมีผลต่อการ
ลงทุน โดยบริษทัจะแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัทีก่อนตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เปิดท าการซ้ือขายหลกัทรัพยร์อบถดัไป โดยกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจะตอ้งรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (Roles of Stakeholders)   
 บริษทัเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และไดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทั  เพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้ริหาร ลูกคา้ กิจการคู่
คา้ ตลอดจนสังคมจะไดรั้บการดูแล นอกจากน้ีบริษทัยงัไดเ้สริมสร้างความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้
สามารถด าเนินกิจการต่อไป มีความมัน่คงและตอบแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพ่ือสร้างความส าเร็จในระยะ
ยาว โดยบริษทัมีแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว ดงัน้ี 

1. ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
2. การซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมถึงปฏิบติัต่อคู่คา้ตามสญัญาท่ีตกลงกนั 
3. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูคา้ มีความรับผิดชอบต่อลกูคา้ในการใหบ้ริการ 
4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลงกบัเจา้หน้ีท่ีใหก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทั 
5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพ่ือท าลายคู่แข่งทางการคา้ 
6. มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนเพ่ือ

เก้ือกลูสงัคมในวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม 
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 บริษัทมีช่องทางติดต่อเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะให้
ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา และเท่าเทียมกนัแก่นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
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ทั้งในส่วนของข่าวสารขอ้มลูบริษทั รายงานทางการเงิน ขอ้มลูท่ีน าเสนอแก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทุน และขอ้มูลส าคญัอ่ืน
ท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาตใหน้ าหุน้สามญัเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ บริษทัจะมีช่องทางในการติดต่อกบันกัลงทุนและช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูเผยแพร่และข่าวสารผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
2.    แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี Annual Report (แบบ 56-2) 

หมวดที่ 5 : ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  
 คณะกรรมการบริษทัมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจน
ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้ริหาร 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการจึงท าใหเ้กิดการถ่วงดุลอ านาจในการของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  
 บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะไวอ้ย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ส่งผลใหค้ณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุล
ในมติท่ีส าคญั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) รวมทั้ง กรรมการ
บริษทัจะไม่สามารถอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนไดเ้สียใน
การท ารายการนั้น 
 ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน โดยปัจจุบนับริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
จากภายนอกเป็นผูป้ระเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงท าหนา้ท่ีใหค้ าปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตาม
ผลของระบบควบคุมภายในระบบบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการและตอ้งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ังและจดัท าแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 

2) การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษทัจะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการและด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัมหาชนจ ากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจะจดัการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะส่งเสริมให้มีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบและจดัสรรเวลาให้อย่าง
เพียงพอในการประชุม เพ่ือท่ีจะใหฝ่้ายจดัการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งครบถว้นโดยทัว่กนั  โดย
บริษทัจะน าส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทั้งก าหนดใหก้รรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีมี
เหตุจ าเป็น นอกจากน้ีบริษทัจะมีการบนัทึกการประชุมอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 
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3) รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงงบการเงินของบริษทั และ
บริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทั้งน้ี รายงานทางการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบติั
อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งไดใ้ชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท าและดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

4) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
 บริษทัจะสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรต่างๆ อยู่
เสมอ โดยหลกัสูตรท่ีกรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมสัมมนาอย่างนอ้ยจะเป็นหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) หลกัสูตร Directors Accreditation Program 
(DAP) หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งน้ี เพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบริษทัต่อไป 

5) ความสมัพนัธ์กบันกัลงทุน 
 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยขอ้มูล
ท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซ่ึงรวมถึงรายงานทางการเงินผลการด าเนินงานขอ้มูล
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะ
เผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนโดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. 
รวมถึงเวบ็ไซดข์องบริษทั 
 ในส่วนของงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) บริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึนมาเฉพาะ แต่ไดม้อบหมาย
นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม เป็นผูดู้แลการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถติดต่อไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์038-468-789 ทั้งน้ีบริษทัมีแผนงานท่ีจะจดัตั้งหน่วยงานดา้นนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ข้ึนมาเป็นหน่วยงานเฉพาะดา้นเพ่ือดูแล รับผิดชอบส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ในอนาคต 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committees) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 
Managements) และคณะผูบ้ริหาร (Management Teams) ( ตามท่ีระบุในขอ้ท่ี 8 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ) 

ทั้งน้ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2558 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)  
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committees)  
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4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees) และ 
5. คณะผูบ้ริหาร (Management Teams)  

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.3.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 
2. นายวิวฒัน์  กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา 
3. นายปิยะ  เตชากลู กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ 
5. นางสุวรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. นายก าชยั  บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. ดร.สุพจน ์  เธียรวฒิุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : 
- บุคคลล าดบัท่ี 5 ถึงล าดบัท่ี 7 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอิสระ จากมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 

และไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557  

 
9.3.1.1        กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษทั  
นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ และนายปิยะ เตชากูล ซ่ึงกรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัรวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั  
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติของผูถื้อหุน้  

(2) มีหนา้ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหาร
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

(3) รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น
สาระส าคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถกูตอ้งครบถว้นมีมาตรฐานและโปร่งใส 

(4) คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และ
มีความสนใจในกิจการของบริษทัท่ีตนเป็นกรรมการอยา่งแทจ้ริง 

(5) ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
(6) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารโดยใหมี้ความตั้งใจและระมดัระวงัในการ

ปฏิบติังาน 
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(7) ก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
เป้าหมายในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้สมเหตุสมผล 

(8) ก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินธุรกิจ และปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม  
(9) ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
(10) พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัเช่นนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อ านาจการบริหาร

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 
(11) ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทั

ใหค้ณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสมและใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท าเป็นคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ และใหมี้การทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(12) จดัใหมี้ระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือไดร้วมทั้งดูแลจดัให้มีกระบวนการใน
การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

(13) ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้น
ในการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง   

(14) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบัญชีไวใ้นรายงานประจ าปีและครอบคลุมในเร่ืองส าคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส า หรับ
กรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(15) ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
(16) คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติัดว้ยตนเองและประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 
ทั้งน้ี ก าหนดให้กรรมการซ่ึงมีหรืออาจมีความขดัแยง้ในส่วนไดเ้สีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั

บริษทั ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัใหก้ระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทั้งน้ี ใหก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียง เท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลาย ๆ คน ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ย
คะแนนเสียงท่ีมีตามขอ้ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นไม่
สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตาม มาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่ง 
พ.ร.บ. มหาชนฯ ได ้(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่านั้น) 

(3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

(4) ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ี จะเลือกตั้ง
ใหเ้ขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
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(ง) ท่ีประชุมมีมติใหอ้อก 
(จ) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

(5) เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกของตนใหท่ี้นายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้
(6) กรรมการของบริษทัท่ีจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืน ตอ้งรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษทั 

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสุวรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายก าชยั  บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ  
3. ดร.สุพจน ์  เธียรวฒิุ กรรมการตรวจสอบ  

หมายเหตุ :  
- บริษทัแต่งตั้งบุคคลทั้งสามท่านเขา้ด ารงแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอิสระ จากมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 

2556 และไดแ้ต่งตั้งให้เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 

-           กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในคือ นาง
สุวรรณี ค  ามัน่ 

-           เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ   
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees) 
(1) สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจ าปี 

(2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
ใหมี้ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหมี้การสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุม
ภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
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(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองดงักล่าวให้มีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

(7) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(8) รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
(9) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบัติหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
(10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
(11) ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผูบ้ริหาร หรือ

พนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
(12) ให้มีอ  านาจว่าจา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาให้ความเห็นหรือให้ค าปรึกษาใน

กรณีจ าเป็น 
(13) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

(14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
(15) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
ทั้งน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยตรงและ

คณะกรรมการยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
ของบริษทัมาจากกรรมการอิสระท่ีคุณสมบติัตามขอ้ 16 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 
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วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้ จาก

ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ งใหม่อีกได้ นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น
กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(ก)      ตาย 
(ข)      ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ีหรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
(ง)       พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

(2)  กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัโดยควรแจง้
เป็นหนงัสือล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั โดยบริษทั
จะแจง้เร่ืองการลาออกพร้อมส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบ
พน้จากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

(3) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนัเพ่ือใหก้รรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดโดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 
 

9.3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committees) 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สุพจน ์ เธียรวฒิุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายปิยะ เตชากลู กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายชยัยทุธ  นวลสาย กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวนิชานนัท ์ รัตนเกตุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

(1) ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
(2) ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองค์กร สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
(3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ ง

แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์ร
ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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(4) รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมการรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์ส าคญั 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทั อย่างมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบและพิจารณา
โดยเร็วท่ีสุด 

(5) ประชุมคณะกรรมการฯ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
(6) ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ อาจ

ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้ก 
 

9.3.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committeeห) 
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร 
3. นายปิยะ  เตชากลู กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  

(1) ท าหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวแ้ละ
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัทั้งน้ีในการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหารส่วนการลงมติของคณะ
กรรมการบริหารตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชุมและคะแนนเสียงดงักล่าวท่ีนบัไดอ้ย่างนอ้ยก่ึง
หน่ึงจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

(2) พิจารณางบประมาณประจ าปี และขั้นตอนในการใชจ่้ายงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและ
ควบคุมดูแลการใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

(3) พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้หมาะสม เพ่ือประโยชนข์องบริษทั 
(4) พิจารณาอนุมติัการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 
(5)    พิจารณาการท าสญัญาต่างๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทัตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 
(6) รับผิดชอบให้มีข้อมูลท่ีส าคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของ    

คณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและ
โปร่งใส 

(7) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาการ
ด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้ ขั้นตอนใหผู้ป้ฏิบติังาน
ตอ้งรายงานเหตุการณ์ หรือการกระท าท่ีผิดปกติ หรือการกระท าผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่าง
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ทนัท่วงที และในกรณีท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั  จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบ เพ่ือพิจารณาแกไ้ข ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(8) ด าเนินการใดๆเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
หรือตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั                  

(9) การเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซ่ึงไดรั้บการลงมติ และ/หรือ อนุมติัจากท่ี ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังถดัไป 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้นั้น จะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
(ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั 
ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 
เพ่ือพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งตามการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระแลว้ อาจไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้ก 

 
9.3.5 คณะผู้บริหาร (Management Teams) 
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายปิยะ เตชากลู กรรมการผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ (รักษาการ) 

2. นางสาวนิชานนัท ์ รัตนเกตุ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
3. นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม 
4. นางสาวพรรณี คูหาวลัย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5. นายชยัยทุธ นวลสาย ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั 
6. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
7. นายนฤบดี    ยี่บุญยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

   หมายเหต ุ: 
-            นายชยัยทุธ นวลสาย ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั โดยมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นตน้ไป 
-            นายนฤบดี ยีบุ่ญยนัต ์ไดแ้จง้ลาออกจากการเป็น ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่ 1 กนัยายน 2558 เป็นตน้ไป 
 -           นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น รองกรรมการผูจ้ดัการ ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ (Managing Directors) 
(1) ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานและบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
(2) ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัก าหนดภารกิจวตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทัรวมถึงการควบคุม

การบริหารงานในสายงานต่างๆ 
(3) เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าสั่ง หนงัสือ

แจง้ใดๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 
(4) มีอ  านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ยบุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสม และใหมี้อ านาจปลดออก ใหอ้อกตามความเหมาะสมของพนกังานระดบัต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้น
คู่มืออ านาจด าเนินการ 

(5) มีอ  านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพ่ือประโยชนข์องบริษทั 
(6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการ

บริษทั 
(7) ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการบริหาร 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้นั้น จะไม่รวมถึงอ านาจ 
และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ี
นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั ซ่ึงการ
อนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

สรุปตารางอ านาจอนุมตัทิั่วไป 

ต าแหน่ง 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จดัการ 

1. การจดัท างบประมาณการลงทุน ประจ าปี  อนุมติัโดย 
คณะกรรมการบริษทั 

- - 

2. การอนุมติัเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายการ
ลงทุนประจ าปีท่ีอยูน่อกเหนืองบประมาณ 

วงเงินเกิน 10,000,000 
บาท ต่อโครงการ 

วงเงินไม่เกิน 
10,000,000 บาท ต่อ

โครงการ 

- 

3. การลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีดิน
และอาคาร 

เกินกวา่  
10,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
10,000,000 บาท 

- 

4. การอนุมติัการก่อหน้ีหรือการกูย้ืมเงินท่ี
ผกูพนัต่อบริษทั 

วงเงินเกิน 
10,000,000 บาท ข้ึนไป 

วงเงินไม่เกิน 
10,000,000 บาท 

- 

5. การขอใชง้บประมาณรายจ่ายการลงทุน
ตามงบประมาณประจ าปีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

- เกิน 
5,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
5,000,000 บาท 
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หมายเหตุ :   
- ตารางอ านาจอนุมติัขา้งตน้ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 โดยมีองคป์ระกอบและหลกัเกณฑก์ารสรรหา ดงัน้ี 
 

9.4.1 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษทั 
(1) คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 คนและกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย  
(2) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ 

โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกว่า 3 คน คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

(3) คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึงจากกรรมการเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้โดยรอง
ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

(4) คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นกรรมการหรือไม่กไ็ด ้

9.4.2 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
(2) กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายกรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ย 1 คนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงิน 
(3) ให้คณะกรรมการของบริษทัเลือกและแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(4) ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง ในกรณีท่ีไม่มี

ผูจ้ ัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นกรรมการหรือไม่กไ็ด ้

คุณสมบัตคิณะกรรมการอสิระ 

- ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

9.4 การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร 
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- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้ งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน  

- ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

- ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน 
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
- กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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คุณสมบัตคิณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนกนักบัคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และมี
คุณสมบติัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

- ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็น
กรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

- มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
9.4.3  องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถกูแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยจ านวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างนอ้ย 1 
ท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

(2) เป็นผูมี้ความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพ่ือก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

(3) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยอาจ
เป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร ซ่ึงบุคคล
ดงักล่าวตอ้งสนบัสนุนและคอยช่วยเหลือการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตลอดจนการ
จดัเตรียมวาระการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

9.4.4 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร 
(1) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษทั 
(2) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารงาน หรือพนกังานในระดบับริหาร รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการบริหาร  
 

9.4.5 การสรรหากรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการแต่งตั้งมาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริษทั โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีรายช่ือเป็นคณะ

กรรมการบริหารอยูใ่นขณะท่ีท าการคดัเลือก และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติัแต่งตั้ง 
 
 
 



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1) 

สว่นท่ี 2 - 28 

 

9.5 การก ากบัดูการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัยงัไม่มีการลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม จึงยงัไม่มีกลไกในการก ากบัดูแล
การด าเนินงานและการก าหนดนโยบายดงักล่าว อยา่งไรกต็ามหากอนาคตบริษทัมีบริษทัย่อยและบริษทัร่วม จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัเป็นหลกั 
 
9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 มีมติก าหนด
ระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มลูภายในของบริษทัไปใช ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ดงัน้ี   

(1) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทั ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
ก. ตอ้งรักษาความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายในของบริษทั 
ข. ตอ้งไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
หรือไม่กต็าม 

ค. ตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน
บริษัท และ/หรือเข้าท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั  อนัอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทั
ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 
และ 24 ชัว่โมงหลงัจากเปิดเผยงบการเงินหรือขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัต่อสาธารณชน โดยขอ้ก าหนดดงักล่าวให้รวม
ความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร และลูกจา้งของบริษทัดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบ
ขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท าผิดร้ายแรง 

(2) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามมาตรา 59 

(3) บริษทัไดมี้การประกาศ “ระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้” ให้ผูบ้ริหารและ             
พนกังานรับทราบโดยทัว่กนั 

 
9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.7.1   ค่าตอบแทนจากการสอบบญีั (Audit Fee) 
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปี 2556 - ปี 2558 ใหแ้ก่บริษทัผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
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 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 450,000 450,000 450,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 300,000 300,000 300,000 

รวม 750,000 750,000 750,000 
หมายเหตุ :  
- เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัการสรรหาผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 รวมทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 750,000 บาท 

 

9.7.2 ค่าบริการอ่ืน (Non Audit Fee) 
- ไม่มีค่าบริการอ่ืน  
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10.    ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

10.1    นโยบายภาพรวม 
บริษทั ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้ ตามหลกัการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงก าหนดหลกัการ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การ
เคารพสิทธิมนุษยชน การปฎิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การร่วม
พฒันาชุมชนหรือสังคม และการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และผูก้ลุ่มมีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) 

 
10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บริษทัก าหนดแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
10.2.1 กระบวนการจดัท ารายงาน 

ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี  โดยถกูตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด 
10.2.2 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
1. บริษทั มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบ
ธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี  

2. ไม่ใหผ้ลประโยชนส่ิ์งใดแก่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหไ้ดม้าซ่ึงงานหรือผลประโยชนอ่ื์นใด 
3. ดา้นการปฏิบติัต่อลูกคา้ บริษทั จะปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่

ชอบธรรมจากคู่คา้ และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ รีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ข 

4. ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ชุมชุม หรือสังคมโดยรอบบริษทั ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทาง
เสียง รวมทั้งความสะอาด  

5. ปฏิบติัตามกฎจราจร เพ่ือความปลอดภยั ของผูโ้ดยสารรวมทั้งผูร่้วมใชถ้นนทุกราย 
6. ดา้นการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ บริษทั จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

และไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต  
10.2.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบติั
ตามกฎหมาย ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย บริษทัจะไม่เขา้ไป
มีส่วนร่วมในการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางออ้ม และมุ่งมัน่ท่ีจะน าระบบท่ีมีประสิทธิผล มา
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ใชใ้นการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัตอ้งไม่
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ การให/้รับสินบนแก่/จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน 
10.2.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทั ตระหนกัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุ์กคนพึงมีโดยเสมอภาคกนัเพ่ือ
การด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทาง
การเมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด ชาติหรือพ้ืนเพทาง สงัคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะ 
10.2.5 การปฎิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่มีความล าเอียง สนบัสนุนในการสร้าง
ศกัยภาพในความกา้วหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความ
เขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ ท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสมตามผลการท างานอย่าง
เป็นธรรม   
10.2.6 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

1. บริษทั จะปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั และไม่
เปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้ท่ีตนไดล่้วงรู้มาเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

2. บริษทั จะปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลกูคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือ
เง่ือนไขไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั 

10.2.7 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทั ไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดต้ระหนกัดีว่าการใหบ้ริการดว้ยรถโดยสารขนาด

ใหญ่จะมีการใชเ้ช้ือเพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสียจากกระบวนการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร อาทิ 
น ้ามนัเคร่ือง อะไหล่เก่า เป็นตน้ ดงันั้นเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการ บริษทั จึงได้
ด าเนินการบริหารจดัการดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. การลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาผลาญของเคร่ืองยนต์รถโดยสาร ด้วยการเลือกใช้
เคร่ืองยนตใ์หม่ และมีการบ ารุงรักษาตามคู่มือท่ีถกูตอ้ง 

2. เลือกใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดม้าตรฐาน ไม่มีสารตะกัว่ ซ่ึงจะส่งผลชั้นบรรยากาศ 
3. ไม่ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ ต่อเคร่ืองยนต์ ท่ีไม่ไดต้ามหลกัวิศวกรรมยานยนตส่์งผลต่อการเผา

ไหมข้องเคร่ืองยนตจ์นก่อใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ  
4. การก าจดัของเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร ส่วนกระบวนการซ่อมบ ารุงรถยนต ์

ปัจจุบนัไดจ้ดัการให้มีการจดัเก็บโดยผูเ้ช่ียวชาญ อาทิ น ้ ามนัเคร่ือง ท่ีมีการเปล่ียนถ่าย ไดว้่าจา้ง
บุคคลภายนอกด าเนินการก าจดัอยา่งถกูวิธีเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม  

10.2.8 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
บริษทั จะปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผิดชอบต่อสงัคม  

รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนและสงัคม ทั้งในชุมชน
ใกลเ้คียงและชุมชนอ่ืนๆ 
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10.2.9 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากกา รด า เนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม       
ส่ิงแวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทั จะสนบัสนุนใหมี้นวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการท างานในองคก์ร และในระดบัความร่วมมือ

ระหวา่งองคก์ร ซ่ึงหมายถึงการท าส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าใหส่ิ้งต่างๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี
ข้ึน ก่อผลิตผลท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมสูงสุด 

 

10.3     กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 
บริษทัใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม แก่ชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ทั้งในรูปแบบ

ของการสนบัสนุนใหพ้นกังานของบริษทัเขา้ร่วมกิจกรรมและการอ านวยความสะดวกใหด้ว้ยการน ารถบสัของบริษทั
ใหบ้ริการรับส่งโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย  
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โครงการสนับสนุนพานักเรียน เข้าค่ายกจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั “ลูกเสือน้อย” ในวนัศุกร์ ที่ 19 
กมุภาพนัธ์ 2559  ณ ค่ายลูกเสือกญัจนัช  อ าเภอบ้านฉาง  จงัหวดัระยอง 
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โครงการสนับสนุนพานักเรียนนักเรียนร.ร นิคมวทิยา เข้าค่ายค่ายคุณธรรม “ตามรอยพระยุคลบาทชาตเิข้มแข็งมั่นคง” 

 
10.4 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่อย่างส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบติัตาม
กฎหมาย ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทยบริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางออ้มและมุ่งมัน่ท่ีจะน าระบบท่ีมีประสิทธิผล มาใชใ้นการต่อตา้น 
การใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่การให/้รับสินบนแก่/
จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษทัต่างๆท่ีมีธุรกรรมร่วมกบับริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้มเพ่ือให้
ไดม้าหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบบัน้ีได้
ก าหนดเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ของบริษทัโดยครอบคลุม ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือใหก้าร
สนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษทัในสาย
ธุรกิจสินคา้อุปโภค/บริโภค รวมถึง  ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและก าหนดใหมี้การสอบทาน
การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการ
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ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

2) มาตรฐานการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจและเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการของบริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ผูส่้งมอบหรือผูรั้บเหมาช่วง
ท่ีจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินการด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่บรรลุตามนโยบายท่ีก าหนด 

3) บริษทัพฒันามาตรการการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงหลกั
ปฏิบติัดา้นศีลธรรม โดยจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่และน ามาจดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4) บริษทัไม่กระท าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแล รวมถึงการ
ควบคุม การบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนบัสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพ่ือโนม้นา้วให้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการท่ีไม่
เหมาะสม 

5) บริษทัจดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัไม่ใหพ้นกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะงานขาย การตลาดและจดัซ้ือ 

6) บริษทัจดัใหค้วามรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน
เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงส่ือใหเ้ห็น
ความมุ่งมัน่ของบริษทั 

7) บริษทัจดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถกูตอ้งแม่นย  า 
8) บริษทัส่งเสริมให้มีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพ่ือให้พนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้ง

เบาะแสอนัควรสงสัยโดยมัน่ใจไดว้่าผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการคุม้ครอง โดยไม่ใหถู้กลงโทษ โยกยา้ยท่ีไม่เป็น
ธรรมหรือกลัน่แกลง้ดว้ยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้
เขา้มา 
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11.     การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง    
11.1     สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์โดยการสอบถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร 5 ดา้น ประกอบไปดว้ย  
1. ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. ดา้นการบริหารความเส่ียง 
3. ดา้นการควบคุมปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
4. ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ดา้นระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชีท่ียอมรับโดยทัว่ไปของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาการ
พิจารณาอนุมติัธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว จะอยู่ภายใตก้ารพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั นอกจากน้ี 
บริษทัยงัก าหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมความระมดัระวงัในการท าธุรกรรมดงักล่าว โดยการพิจารณาอนุมติัการท าธุรกรรมใน
อนาคต จะถูกพิจารณาจากผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าวเท่านั้น ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัเร่ือง
การก ากบัใหอ้งคก์รเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อย่างแทจ้ริง
ใหม้ากข้ึนดว้ย 

 
1.        ข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินของผู้บัญชีส าหรับ

ปี 2558 
 บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ไดร้ายงานข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัระบบควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามควรของกิจการ เพ่ือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในกิจการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 ซ่ึงทางผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุม
ภายในท่ีเป็นสาระส าคญั โดยไดร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
รับทราบแลว้ 
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2.        ข้อสังเกตการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษทัของผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2558 
 บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา ซ่ึงมี
นายกิตติศักด์ิ ชนกมาตุ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั และนายกิตติศกัด์ิ ชนกมาตุ แลว้เห็นว่า
มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความอิสระ มีความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีความเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภายในไดย้ึดแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงจดัท าโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 บริษทัไดว้่าจา้ง บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เขา้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซ่ึงด าเนินการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
การสอบ
ทานครัง้

ที่ 

ช่วงเวลาที่เข้า
ตรวจสอบ 

เร่ืองที่ตรวจสอบ 
การเสนอรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1/2558 7 - 23 มกราคม 58 ติดตามผลการตรวจสอบ ไดแ้ก่ ระเบียบ
ขอ้บงัคบับริษทัฯวงจรรายได,้ วงจรรายจ่าย, 
การบริหารคลงัสินคา้อะไหล่, การบริหาร

สินทรัพยถ์าวร 

คร้ังท่ี 1/2558 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 

2/2558 4 - 8 พฤษภาคม 58 การประเมินความเส่ียงขององคก์ร คร้ังท่ี 3/2558 
วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 

3/2558 20 - 29 กรกฏาคม 58 การบริหารจดัการกระบวนการเดินรถ คร้ังท่ี 4/2558 
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 

4/2558 21 - 22 กนัยายน 58 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - 
ทัว่ไป 

คร้ังท่ี 5/2558 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 

หมายเหตุ :  
-             แผนการตรวจสอบภายในและค่าบริการตรวจสอบภายในประจ าปี 2558 โดยมีมติอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 

2558  
-             แผนการตรวจสอบภายในและค่าบริการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 โดยมีมติอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 

2558 

 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน 
- การสอบทานคร้ังท่ี 1/2558 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีความเห็นว่าการควบคุมภายในท่ีบริษทัไดก้ าหนดข้ึนมานั้น มีระบบการควบคุมภายในใน
ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหบ้ริษทั บรรลุวตุัประสงคข์องระบบควบคุมภายในท่ีดี ทั้งน้ีประเด็นท่ีได้
ก าหนดแนวทางแกไ้ขแลว้โดยหวัหนา้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และทางผูต้รวจสอบภายในจะเขา้ท าการตรวจสอบเป็นราย
ไตรมาสในโอกาสต่อไป  
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- การสอบทานคร้ังท่ี 2/2558 ทางผูต้รวจสอบภายใน ไดน้ าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 4 
มิถุนายน 2558 โดยมีความเห็นว่าบริษทัมีแนวทางการบริหารความเส่ียงอย่างชดัเจน โดยมีการประเมินความเส่ียง
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างไรก็ตามควรเพ่ิมเติมในเร่ืองของการก าหนดนโยบาย การจดัท าโครงสร้างการ
บริหารความเส่ียง ตลอดจนการระบุค านิยามและผลกระทบดา้นท่ีส าคญัเพ่ิมเติม และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

- การสอบทานคร้ังท่ี 3/2558 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 10
สิงหาคม 2558 โดยมีความเห็นวา่บริษทัมีแนวทางการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน โดยมีการจดัท าคู่มือกระบวนการต่างๆ 
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งไรกต็ามควรเพ่ิมเติมในเร่ืองการก าหนดนโยบายและกระบวนการตรวจสอบขอ้มลู 
เพ่ือใหมี้ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งมากยิ่งข้ึน 

- การสอบทานคร้ังท่ี 4/2558 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2558 โดยการตรวจสอบคร้ังน้ีเพ่ือประโยชนใ์นดา้นการเสริมสร้าง และปรับปรุงระบบการควบคุมใหมี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถรองรับการท างานในองคก์รของบริษทั ไดอ้ย่างเป็นปัจจุบนั โดย
มิไดมุ่้งเนน้ท่ีการคน้หาประเด็นเก่ียวกบัระบบซอฟต์แวร์หรือการทุจริต หรือส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบอ่ืนๆ 
ดงันั้น การตรวจสอบในคร้ังน้ีจึงอาจไม่พบประเด็นเก่ียวกบัระบบซอฟตแ์วร์หรือการทุจริตผูต้รวจสอบภายในไดมี้
ขอ้สังเกตจากการตรวจสอบการควบคุมของระบบสารสนเทศ ขอบเขตดา้นการควบคุมภายในทัว่ไป แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ(1) ส่วนท่ีมีความเส่ียงและควรน าไปด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง และ(2) ส่วนท่ีมีการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ ทั้งน้ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะ และทางฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดแนวทางการแกไ้ขแลว้ 

 
3.        แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจ าปี 2559 

ทางบริษทัยงัคงวา่จา้ง บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน
ต่อไปในปี 2559 พร้อมทั้งไดใ้ห้บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด ไดน้ าเสนอแผนการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในประจ าปี 2559 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2558  เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 โดยมีมติ
รับทราบแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 จ านวน 4 คร้ัง ดงัน้ี 

-          คร้ังท่ี 1 : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (ไม่รวมการจ่ายเงินเดือน) 
- คร้ังท่ี 2 : กระบวนการบริหารจดัการวงจรรายจ่าย 
- คร้ังท่ี 3 : บริหารทรัพยสิ์น (ยานพาหนะและอะไหล่) 
- คร้ังท่ี 4 : การบริหารจดัการกระบวนเดินรถ 

โดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของเร่ืองท่ีน าเสนอดงักล่าวมีความจ าเป็นท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบ
และควบคุมดูแลอยา่งสม ่าเสมอเน่ืองจากเป็นกิจกรรมหลกัของบริษทั  
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12.    รายการระหว่างกนั 

12.1    รายการระหว่างกนั 
 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อ
หุน้กลุ่มเดียวกนั หรือมีกรรมการร่วมกนั หรือมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงของผูบ้ริหาร กรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั เขา้เป็น
กรรมการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และผูถื้อหุ้นของบุคคลเก่ียวโยงดังกล่าว ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการ
ตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน และ
เง่ือนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทัว่ไป ซ่ึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีมีรายการระหว่างกนักบับริษทั
ส าหรับปี 2557 และปี 2558 มีดงัน้ี 
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บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

นายปิยะ เตชากลู - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.25 ของทนุจดทะเบยีน 
โดยเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการผู้จดัการ และผู้จดัการฝ่ายบคุคลและ
ธุรการ (รักษาการ) 

นายชาตชิาย พานิชชีวะ - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.16 ของทนุจดทะเบียน 
โดยเป็นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.91 ของทนุจดทะเบียน 
โดยเป็นรองประธานกรรมการ ทีป่รึกษา และกรรมการบริหาร 

บมจ. ไทยศรีประกนัภยั ธุรกิจประกนัวินาศภยั เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจาก ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม คือ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ เข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบริษัทดงักลา่ว 

บจก. กรมดษิฐ์ พาร์ค ให้เชา่อาคาร พร้อมทัง้บริการ
สาธารณปูโภค 

เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ บริษัท กรมดษิฐ์ คอร์ป จ ากดั ถือหุ้นเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 75.00 และบริษัท ชาติชีวะ จ ากดั ซึง่ถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.00 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นายววิฒัน์ 
กรมดิษฐ์ ถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.0004 นายชาติชาย พานิชชีวะ ถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.0004 และ
นางสมหะทยั พานิชชีวะ ถือหุ้นคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.0004 โดยคณุชาติชาย พานิชชีวะ เป็นกรรมการ และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบจก. กรมดิษฐ์ พาร์ค 

บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ บริการขนสง่พนกังานบริษัทตา่งๆ เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจาก ผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสีย่ง คือ คณุนชิานนัท์ รัตนเกต ุเป็น
กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นในบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ โดยถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบยีน 

นายอ าพล เตชากลู - มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท โดยเป็นน้องชายของนายปิยะ เตชากลู 

นางสาวนนัทิยา พานิชชีวะ - เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.91 ของทนุจดทะเบียน 
มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเป็นน้องสาวของนายชาตชิาย พานิชชีวะ 
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รายละเอียดรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรอบบญัชีปี 2557 และปี 2558 มีดงันี ้

บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
1) นายชาตชิาย 
พานิชชีวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้ : 
ในปี 2557 บริษัทกู้ยืม
เงินจากนายชาตชิายฯ 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวยีนในกิจการ 

ยอดต้นงวด 0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด  5.00 
ลดลงระหวา่งงวด     (5.00) 
ยอดปลายงวด           0.00 

ยอดต้นงวด   0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด    0.00 
ลดลงระหวา่งงวด     (0.00) 
ยอดปลายงวด           0.00 

ปี 2557 บริษัทกู้ยืมเงินจากนายชาติชายฯ จ านวน 5.00 ล้านบาท อาย ุ1 ปี 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 
8.50 ต่อปี ซึ่งบริษัทจ าน ารถบัสโดยสารของบริษัทจ านวน 2 คัน ได้แก่ 
ทะเบียนเลขที่ 30-0646 จงัหวดัชลบรีุ และทะเบียนเลขที่ 30-0647 จงัหวดั
ชลบรีุ เป็นหลกัประกนัหนีด้งักลา่ว โดยนายชาติชายฯ น าเงินทนุจากสภาพ
คล่องส่วนเกินมาให้กู้ ยืม ทัง้นี ้อัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ดังกล่าวมี
อัตราที่ต ่ากว่าอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ที่บริษัทได้รับจากเจ้าหนี ้
สถาบนัการเงินแหง่หนึง่  
ในระหวา่งปี 2557 ทางบริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมทัง้จ านวนแล้ว พร้อม
ทัง้ได้รับคืนสมดุทะเบียนรถบสัทัง้ 2 คนัเรียบร้อยแล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่  1/2559 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพนัธ์ 2559 ได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว ซึ่งรายการดงักลา่วมี
การก าหนดอตัราดอกเบีย้ที่สมเหตสุมผลซึ่งได้อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงิน
กู้ยืมเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั 

ดอกเบีย้จ่าย : บริษัทมี
ดอกเบี ย้จ่ ายจากการ
กู้ยืมเงินระยะสัน้จากนาย
ชายชาติฯ 

ยอดปลายงวด           0.42 ยอดปลายงวด            0.00 
 

 

 

 

 

2) นางสาวนนัทิยา 
พานิชชีวะ 

 
 

เงินกู้ยืมระยะสัน้: ในปี 
2557 บริษัท กู้ ยืมเงิน
จากนางสาวนันทิยาฯ
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ทุ น
หมนุเวียนในกิจการ 
 

ยอดต้นงวด 0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด  5.00 
ลดลงระหวา่งงวด    (0.00) 
ยอดปลายงวด           5.00 

ยอดต้นงวด  5.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด   0.00 
ลดลงระหวา่งงวด     (5.00) 
ยอดปลายงวด         0.00 

ในปี 2557 บริษัทกู้ยืมเงินจากนางสาวนนัทิยาฯ จ านวน 5.00 ล้านบาอาย ุ1 
ปี เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
8.50 ต่อปี ซึ่งบริษัทจ าน ารถบสัโดยสารของบริษัทจ านวน 2 คนั ได้แก่ 
ทะเบียนเลขที่ 30-2641 จงัหวดัชลบรีุ และทะเบียนเลขที่ 30-2646 จงัหวดั
ชลบุรี เป็นหลกัประกันหนีด้ังกล่าว โดยนางสาวนันทิยาฯ น าเงินทุนจาก
สภาพคล่องส่วนเกินมาให้กู้ ยืม ทัง้นี  ้อัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระยะสัน้
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
ดอกเบีย้จ่าย : บริษัทมี
ดอกเบี ย้จ่ ายจากการ
กู้ ยื ม เ งินระยะสัน้จาก
นางสาวนนัทิยาฯ 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      0.14 ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        0.29 ดงักล่าวมีอตัราที่ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมระยะสัน้ที่บริษัทได้รับจาก
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินแหง่หนึง่  
ปี 2558 ในเดือนกนัยายน ทางบริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมทัง้จ านวนแล้ว 
พร้อมทัง้ได้รับคืนสมดุทะเบียนรถบสัทัง้ 2 คนัเรียบร้อยแล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่  1/2559 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่
เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดงักล่าว ซึ่งรายการดงักลา่วมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ที่สมเหตสุมผลซึ่ง
ได้อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั 

3) นายววิฒัน์  
กรมดิษฐ์ 

 

ยอดค่าที่ปรึกษาทัง้ปี 
 
เช็คจ่ายล่วงหน้า 
 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      0.00 
 
ยอดคงค้าง                0.00 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        0.25 
 
ยอดคงค้าง                   0.02 

บริษัทแตง่ตัง้นายวิวฒัน์ฯ เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินธุรกิจจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 25 
มีนาคม 2558 เนื่องจากนายวิวฒัน์ฯ เป็นผู้ เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์
ในธุรกิจที่เก่ียวข้องมายาวนาน  
ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2558 มีมติให้ปรับเพิ่มคา่ตอบแทนต าแหนง่ที่ปรึกษาธุรกิจ จากเดิมเดือนละ 
20,000 บาท เป็นเดือนละ 50,000 บาท เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกบั
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ จากการขยายตวัของธุรกิจ ภายหลงั
จากการที่บริษัทได้ระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ โดยค่าตอบแทนใหม่ดงักลา่ว มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง 
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2559 รับทราบรายการท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว โดยเห็นวา่คา่ตอบแทนที่จา่ยให้แก่
นายววิฒัน์ กรมดิษฐ์ ในฐานะท่ีปรึกษามีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท 

4) บมจ. ไทยศรี
ประกนัภยั 

 
 
 
 

 
 

ค่าเบีย้ประกันภยัจ่าย :
บริษัทท า สญัญา
ประกนัภยัรถกบั บมจ.
ไทยศรีประกนัภยั 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      7.43 ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        5.85 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีรถโดยสารเพื่อให้บริการจ านวน 139 คนั 
และยานพาหนะที่ใช้สนับสนุนเพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุงและใช้ในการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเดินรถจ านวน 6 คันโดยบริษัทท ากรมธรรม์
ประกนัภยัรถส าหรับบริษัททกุคนัซึ่งให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายหรือ
อนามยัของบุคคลภายนอกและผู้ โดยสารในรถ คุ้มครองความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และคุ้มครองความเสียหายต่อตวัรถคนัเอา
ประกนัภยัเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยบริษัทท า
ประกนัภยัรถกบับริษัทประกนัภยัชัน้น ารวม 2 ราย เพื่อคุ้มครองการเดินรถ 
และคุ้มครองผู้โดยสาร พนกังานขบั รวมถึงตวัรถ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทท าประกันภัยรถกับบมจ. ไทยศรี
ประกนัภยัรวม 78 กรมธรรม์ โดยบริษัทได้เปรียบเทียบค่าเบีย้ประกนัและ
เง่ือนไขที่เก่ียวข้องก่อนตดัสนิใจท าประกนั ซึง่มีบางกรณีที่ลกูค้าบางรายจะ
ขอให้บริษัทท ากรมธรรม์ที่เพิ่มความคุ้มครอง ทัง้ด้านจ านวนเงิน รวมถึง
เง่ือนไขการคุ้มครอง ซึ่ง บมจ. ไทยศรีประกันภัย ได้เสนอเง่ือนไขตรงกับ
ความต้องการของลกูค้า และมีความสมเหตสุมผล 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่  1/2559 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่

ค่าเบีย้ประกันภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

ยอดปลายงวด           3.77 ยอดปลายงวด              3.01 

ค่าเบีย้ประกันภยัค้าง
จ่าย 

ยอดปลายงวด           3.49 
 

ยอดปลายงวด              2.50 
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดงักลา่ว ซึง่รายการดงักลา่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั และ
เห็นว่า บริษัทมีการเปรียบเทียบค่าเบีย้ประกัน เง่ือนไขที่เก่ียวข้องรวมถึง
ความคุ้มครอง กบับริษัทประกันภยัรายอื่นอย่างเหมาะสมแล้ว  โดยบมจ.
ไทยศรีประกนัภยั มีเง่ือนไขค่าเบีย้ประกนัและความคุ้มครองที่ดีกว่าบริษัท
ประกนัภยัรายอื่น 

5) บจก. กรมดษิฐ์
พาร์ค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช่าพืน้ที่  : บริษัท เช่า
พืน้ที่ชัน้ 1 ของ อาคาร
กรมดิษฐ์พาร์ค เพื่อเป็น
ที่ ตั ง้ ส า นัก ง า น  แ ล ะ
ค่าบริการคือค่าที่ทาง
บ ริ ษั ทว่ า จ้ า ง บ ริ ก า ร
สาธารณปูโภคสว่นกลาง
ในอาคารกรมดิษฐ์พาร์ค
และคา่เช่าที่ดินคือบริษัท
เช่าที่ดิน เพื่อใช้จอดรถ
และโรงซอ่มบ ารุง 
 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      1.08 ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        1.08 บริษัทเช่าพืน้ที่อาคารชัน้ 1 อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี กับบจก.กรมดิษฐ์พาร์ค เพื่อใช้เป็นอาคาร
ส านักงาน บนพืน้ที่รวม 238 ตารางเมตรในอัตราค่าเช่าต่อเดือนเท่ากับ 
16,560 บาท รวมระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30 
เมษายน 2560 รวมถึงท าสญัญาจ้างบริการด้านสาธารณูปโภค ภายนอก
พืน้ที่เช่า กับบจก. กรมดิษฐ์พาร์ค ส าหรับการดูแลความเรียบร้อยด้าน
จราจร ความสะอาด ที่จอดรถ และสาธารณปูโภคภายในโครงการ ในอตัรา
คา่เช่าเดือนละ 12,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
- 30 เมษายน 2560 และท าสัญญาเช่าที่ดินบริเวณด้านหลังอาคาร
ส านักงาน อาคารกรมดิษฐ์ เนือ้ที่ประมาณ 600 ตารางวา เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีจอดรถและโรงซ่อมบ ารุง ระยะเวลาเช่า 2 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 
2558 - 31 สิงหาคม 2560 โดยมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท ทัง้นี ้
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่คา่สาธารณปูโภคภายในพืน้ท่ีเช่าด้วยตนเอง ตาม
อตัราการใช้ที่เกิดขึน้จริง โดยเป็นการจ่ายช าระผา่นบจก. กรมดิษฐ์พาร์ค ใน
อตัราตามก าหนดไว้ในสญัญา 
บริษัทได้เปรียบเทียบค่าเช่าส านกังาน ค่าบริการสถานที่ และค่าเช่าที่ดิน 
กบัพืน้ท่ีข้างเคียง พบวา่อตัราคา่เช่าส านกังานของบริษัทต า่กวา่ผู้ เช่ารายอื่น
ในพืน้ที่ใกล้เคียง เนื่องจากบริษัทเช่ามาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับ

ค่าเช่าและค่าบริการ
ค้างจ่าย : บริษัทมี
รายการคา่เชา่และ
คา่บริการค้างจา่ย 

ยอดค้างจา่ย              0.12 ยอดค้างจา่ย                0.13 
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
ขนาดพืน้ท่ีมากกวา่ผู้ เช่ารายอื่น จึงท าให้ได้รับอตัราคา่เช่าท่ีต ่ากวา่ผู้ เชา่ราย
อื่น  
ปี 2558 ทางบริษัทยงัด าเนินการเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีและบริการ อาคาร
ชัน้ที่ 1 อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค รวม 238 ตารางเมตรและสญัญาเช่าที่ดิน
บริเวณด้านหลงัส าหรับใช้เป็นสถานที่จอดรถและโรงซ่อมเนือ้ที่ประมาณ 
600 ตารางวา ซึง่มีคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดในงวด 1.08 ล้านบาท 
บริษัทมีรายการค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่ายจ านวน 0.13 ล้านบาท ตาม
อตัราการใช้จริงในเดือนธนัวาคม 2558 ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระเงิน 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่  1/2559 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่
เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดงักลา่ว ซึง่รายการดงักลา่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั และ
เห็นว่าอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท กรมดิษฐ์ พาร์ค 
จ ากดั เป็นอตัราที่สมเหตสุมผลแล้ว  

6) บจก. เอ็นพีอาร์ 
ทรานส์ ทวัร์ 

 
 
 

 

รายได้ค่าบริการ : 
บริษัทจ้างบริการรถร่วม
จากบจก.เอ็นพีอาร์ 
ทรานส์ ทวัร์ 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      3.73 
 
 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        3.59 บริษัทว่าจ้างรถบสัร่วมบริการ 2 คนัจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ เพื่อ
ให้บริการรับ-ส่งพนกังานของลกูค้าที่จัดท าสญัญามาตัง้แต่ช่วงแรกบริษัท
ก่อตัง้ เนื่องจากในขณะนัน้บริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 
เพื่อท่ีบริษัทจะได้ไมต้่องลงทนุรถบสัของตนทัง้หมดในการบริการ ซึ่งรถของ 
บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ เป็นรถที่วิ่งกับบริษัท มาตัง้แต่บริษัทก่อตัง้
เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั ทัง้นี ้การวา่จ้างรถบสัร่วมจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ 
ทวัร์ มีเงื่อนไขและราคาคา่บริการท่ีถกูกวา่รถร่วมบริการรายอื่น  
ปี 2558 บริษัทมีพนัธมิตรรถร่วมบริการ 84 รายที่มีรถร่วมให้บริการรวม
ทัง้สิน้ 100 คนั แบ่งเป็นรถตู้ โดยสารร่วมบริการจ านวน 88 คนั และรถบสั

รายได้ค่าบริการค้าง
จ่าย  

ยอดค้างจา่ย              0.94 ยอดค้างจา่ย                0.91 
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
โดยสารร่วมบริการจ านวน 12 คนั  
บริษัทมียอดค้างช าระตามเครดิตเทอมจากเดือนที่ให้บริการ จ านวน 60 วนั 
ในระหว่างงวดมียอดค้างช าระจ านวน 0.91 ล้านบาทและในระหว่างปี 
บริษัทมีคา่บริการรถร่วมที่ต้องจ่ายให้ทัง้หมด 3.59 ล้านบาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่
เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดงักล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 
และเห็นว่าอตัราค่าจ้างบริการที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัท เอ็นพีอาร์ ทรานส์ 
ทวัร์ จ ากดั เป็นอตัราที่สมเหตสุมผลแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราคา่จ้างที่
บริษัทจ่ายให้แก่รถบสัร่วมบริการรายอื่น 

7) นายอ าพล  
เตชากลู 

รายได้ค่าบริการ : 
บริษัทจ้างบริการรถร่วม
จากนายอ าพลฯ 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี      0.60 
 

ยอดคา่ใช้จา่ยทัง้ปี        0.36 บริษัทว่าจ้างรถตู้ ร่วมบริการ 1 คันจากนายอ าพลฯ เพื่อให้บริการรับส่ง
บคุลากรของลกูค้าบางรายที่ต้องการใช้รถตู้ โดยสารในการรับ-สง่พนกังาน 
ซึ่งบริษัทว่าจ้างรถตู้ ร่วมบริการในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการด าเนิน
ธุรกิจด้วยรถตู้ ของบริษัทเอง จะมีอัตราการท าก าไรที่ต ่าไม่คุ้มค่าในการ
ลงทุน ทัง้นี ้รถตู้ ร่วมบริการของนายอ าพลฯ เป็นรถตู้ ร่วมบริการที่ วิ่งกับ
บริษัท มาตัง้แตบ่ริษัทก่อตัง้จนถึงปัจจบุนั  
ปี 2558 บริษัทมีพนัธมิตรรถร่วมบริการ 84 รายที่มีรถร่วมให้บริการรวม
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บุคคลที่อาจ 

มีความขดัแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ปี 2557 ปี 2558 
ค่าจ้างบริการค้างจ่าย  ยอดค้างจา่ย              0.15 ยอดค้างจา่ย                 0.00 ทัง้สิน้ 100 คนั แบ่งเป็นรถตู้ โดยสารร่วมบริการจ านวน 88 คนั และรถบสั

โดยสารร่วมบริการจ านวน 12 คนั ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีนโยบายรับรถบสัโดยสาร
ร่วมบริการเพิ่มในอนาคต 
ในระหวา่งปี บริษัทมีคา่บริการรถร่วมที่ต้องจ่ายให้ทัง้หมด 0.36 ล้านบาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ที่  1/2559 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่
เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดงักลา่ว ซึง่รายการดงักลา่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั และ
เห็นวา่อตัราคา่จ้างบริการท่ีบริษัทจา่ยให้แก่ นายอ าพล เตชากลู เป็นอตัราที่
สมเหตุสมผลแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราค่าจ้างที่บริษัทจ่ายให้แก่รถตู้
ร่วมบริการรายอื่น 
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13.    ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

13.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 ความเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี 2557 และปี 2558 
รายละเอียดดงัน้ี 

รายงานและงบการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี การแสดงความเห็นของผู้สอบ 
งบปี  31 ธนัวาคม 2557 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรือ  
นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 
หรือนางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
5874 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั (เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) 
 

งบแสดงฐ านะกา ร เ งิ น  ณ  วัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ
โดยความ เ ห็นของผู ้สอบ  แบบไม่ มี
เง่ือนไข 
 

งบปี 31 ธนัวาคม 2558 งบแสดงฐ านะกา ร เ งิ น  ณ  วัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ
โดยความ เ ห็นของผู ้สอบ  แบบไม่ มี
เง่ือนไข 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงิน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56 

(ฉบับปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58    

ล้านบาท %  ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.20 0.83% 10.83 3.15% 97.48 20.00% 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 22.81 8.65% 23.11 6.72% 24.85 5.10% 

สินคา้คงเหลือ - - 0.49  0.14% 0.60 0.12% 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 1.65 0.63% 1.65  0.48% 2.61 0.54% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5.10 1.93% 6.93  2.01% 8.41 1.73% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 31.76 12.04% 43.01  12.50% 133.95 27.49% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.27 0.10% 0.43  0.12% 1.48 0.30% 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 226.42 85.87% 295.50  85.87% 345.13 70.82% 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 3.88 1.47% 5.05  1.47% 6.24 1.28% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.36 0.52% 0.13  0.04% 0.52 0.11% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 231.93 87.96% 301.11  87.50% 353.37 72.51% 

รวมสินทรัพย์ 263.69 100.00% 344.12 100.00% 487.32 100.00% 

เงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.00 1.14% 19.42  5.64% - - 

เงินกูย้ืมระยะสั้น - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5.00  1.45% - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 31.55 11.96% 30.48  8.86% 30.93 6.35% 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ี

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
33.54 12.72% 53.12  15.44% 49.82 10.22% 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 
3.04 1.15% 3.34  0.97% - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1.13 0.43% 1.23 0.36% 0.97 0.20% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 72.26 27.40% 112.59  32.72% 81.72 16.77% 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
110.30 41.83% 145.36  42.24% 158.58 32.54% 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงิน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56 

(ฉบับปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58    

ล้านบาท %  ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
5.04 1.91% 1.70  0.49% - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7.30 2.77% 10.62  3.09% 11.29 2.32% 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนกังาน 
0.72 0.27% 1.24  0.36% 1.59 0.33% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.74 0.66% 1.53  0.45% 1.07 0.21% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 125.10 47.44% 160.45  46.63% 172.53 35.40% 

รวมหนีสิ้น 197.36 74.84% 273.04  79.35% 254.25 52.17% 

ทุนจดทะเบียน 40.00 15.17% 40.00  11.62% 110.00 22.57% 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 40.00 15.17% 40.00  11.62% 110.00 22.57% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - - - - 107.19 22.00% 

ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ารองตาม

กฏหมาย 
2.40 0.91% 2.80  0.81% 3.84 0.79% 

ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23.93 9.08% 28.28  8.22% 12.04 2.47% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 66.33 25.16% 71.08 20.65% 233.07 47.83% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 263.69 100.00% 344.12 100.00% 487.32 100.00% 
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สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงิน 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56 

(ฉบับปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57 

(ฉบับปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 206.14  100.00%  234.31  100.00% 264.27 100.00% 

ตน้ทุนบริการ 169.20  82.08% 189.92 81.06% 205.18 77.64% 

ก าไรขั้นต้น 36.94  17.92%  44.39  18.94% 59.09 22.36% 

รายไดอ่ื้น 0.75  0.36%  0.70  0.30% 1.70 0.64% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 37.69  18.28% 45.09  19.24% 60.79 23.00% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18.77  9.11% 17.90 7.64% 28.34 10.72% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

18.92  9.17% 27.19  11.60% 32.45 12.28% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 10.67 5.18% 15.21 6.49% 18.78 7.11% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 8.25  3.99%  11.98  5.11% 13.67 5.17% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2.46 1.19%  3.94 1.68% 1.87 0.71% 

ก าไรส าหรับปี 5.79  2.80%  8.04  3.43% 11.80 4.46% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :       

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

-  - (0.36) (0.15%) - - 

ผลกระทบของภาษีเงินได ้ -  - 0.07 0.03% - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -  - (0.29) (0.12%) - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 5.79  2.80% 7.75 3.31% 11.80 4.46% 

ก าไรต่อหุ้นพืน้ฐาน (บาท) 0.04  0.05  0.04  
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สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงิน 

 (ตรวจสอบแล้ว) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56  

(ฉบับปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58    

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษี 8.25  11.98  13.67 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมด าเนินงาน 
   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  19.07   25.52  34.26 

เงินชดเชยค่าเสียหายจากสญัญาประกนัภยั - - (1.20) 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
 0.03  0.08 (0.35) 

ตดัจ าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบั

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
 (0.54)   (0.62) (0.62) 

ขาดทุนจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับ

ขนส่ง 
2.26 - - 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  0.14 0.19 0.35 

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 0.10 0.56 

รายไดด้อกเบ้ีย (0.02)  (0.01) (0.14) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10.67 15.20 18.78 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 
39.86 52.44 65.31 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  (2.98) (0.30) (1.74) 

สินคา้คงเหลือ - (0.49) (0.11) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (2.23) 0.32 (1.46) 
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สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงิน 

 (ตรวจสอบแล้ว) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56  

(ฉบับปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58    

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  0.03  0.62 (0.46) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  3.15  4.06 (0.44) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  0.33  0.10 (0.26) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  0.10  0.40 0.16 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  38.26  57.15 61.00 

เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสียหาย - - 1.20 

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 1.55 0.55 1.09 

จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน - (0.03) - 

รับดอกเบ้ีย  0.02  0.01 0.14 

จ่ายดอกเบ้ีย  (10.67) (16.38) (18.78) 

จ่ายภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย  (2.05) (2.31) (2.63) 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน  27.11  38.99 42.02 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน  (0.01) (0.16) (1.05) 

จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์  (6.84) (3.90) - 

ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์  (16.61) (3.97) (17.51) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 0.95 0.70 1.35 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน  (22.51) (7.33) (17.21) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงิน    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2.00) 17.00 (19.42) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง - 5.00 (5.00) 
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สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงิน 

 (ตรวจสอบแล้ว) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 56  

(ฉบับปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57   

(ฉบับปรับปรุง) 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58    

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน - - 182.00 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายออกหุน้เพ่ิมทุน - - (6.01) 

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะ

ส าหรับขนส่ง 
24.15 - - 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  (33.59) (37.77) (57.69) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว  9.50  - - 

จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาว  (1.41) (3.04) (5.04) 

จ่ายเงินปันผล  (0.79) (4.22) (27.00) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน  (4.14) (23.03) 61.84 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ  0.46  8.63 86.65 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี  1.74  2.20 10.83 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  2.20  10.83 97.48 

    

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    

ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญา

เช่าการเงิน 
 50.09  92.41 67.61 

    รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ  3.90  - 0.89 
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13.3 ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า       0.44           0.38  1.64 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า        0.35           0.30  1.50 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า       0.40  0.42 0.43 

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ เท่า      10.05         10.40 11.12 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 35.82  34.63  32.36 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า             -         774.15  374.66 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั             -             0.47  0.96 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ เท่า        8.32  8.65  8.92 

ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ วนั      43.29  41.64  40.34 

Cash Cycle วนั     (7.50)        (6.54) (7.02) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios) 

อตัราก าไรขั้นตน้ % 17.92% 18.94% 22.36% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9.18% 11.60% 12.28% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 143.39% 143.41% 129.49% 

อตัราก าไรสุทธิ /1 % 2.80% 3.42% 4.44% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 8.72% 11.70% 7.76% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 2.40% 2.64% 2.84% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 12.02% 12.64% 14.13% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า     0.86           0.77  0.64 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 2.98           3.84  1.09 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 3.77           3.82  3.34 
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อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.72           1.69 0.37 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 51.83% 348.45% 82.05% 

 หมายเหตุ : /1 อตัราก าไรสุทธิ ค  านวณจากก าไรสุทธิของกิจการ หารดว้ยรายไดร้วม 
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14.    ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

บริษทัใหบ้ริการรถรับส่งบุคลากรไม่ประจ าทาง ผ่านรูปแบบรถท่ีใหบ้ริการ 2 รูปแบบ คือ รถโดยสารของ

บริษทั และรถโดยสารร่วมบริการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีรถโดยสารให้บริการรวมทั้งส้ิน 239 คนั 

แบ่งเป็นรถโดยสารของบริษทัเท่ากบั 139 คนั และรถโดยสารร่วมบริการเท่ากบั 100 คนั หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อ

จ านวนรถโดยสารท่ีใหบ้ริการรวมเท่ากบัร้อยละ 58.16 และร้อยละ 41.84 ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัจะใหบ้ริการกบั

ลกูคา้แต่ละรายผา่นการท าสญัญาใหบ้ริการรับส่งบุคลากรซ่ึงระบุเส้นทางการเดินรถ และระบุอตัราการใหบ้ริการใน

แต่ละเสน้ทางอยา่งชดัเจน โดยบริษทัมีหนา้ท่ีจดัหารถโดยสารใหเ้พียงพอตามจ านวนผูโ้ดยสารท่ีลูกคา้ก าหนดในแต่

ละเสน้ทางและใหบ้ริการอยา่งเหมาะสมตามท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้

ส าหรับภาพรวมการด าเนินงานของบริษทัในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรถ

โดยสารไม่ประจ าทางเท่ากบั  206.14 ลา้นบาท เท่ากบั 234.31 ลา้นบาท และเท่ากบั 264.27 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย

มีอตัราการเติบโตเฉล่ีย (Compound Average Growth Rate) ส าหรับช่วง 3 ปีดงักล่าวประมาณร้อยละ 13.23 แบ่งเป็น

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรถโดยสารของบริษทัเท่ากบั 135.07 ลา้นบาท เท่ากบั 161.95 ลา้นบาท และเท่ากบั 196.26 

ลา้นบาท ตามล าดบั และมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรถโดยสารร่วมบริการเท่ากบั 71.07 ลา้นบาท เท่ากบั 72.36 ลา้น

บาท และเท่ากบั 68.01 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัมีแนวโนม้สัดส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการดว้ยรถโดยสาร

ของบริษทัต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ี มีนโยบายการก าหนด

สดัส่วนการใหบ้ริการระหวา่งรถโดยสารของบริษทัและรถโดยสารร่วมบริการท่ีประมาณร้อยละ 75 และ ร้อยละ 25 

ของรายไดจ้ากการบริการรวม ซ่ึงในปี 2558 สัดส่วนรายไดจ้ากการบริการของรถโดยสารของบริษทัเท่ากบัร้อยละ 

74.26 และรายไดจ้ากการบริการของรถโดยสารร่วมบริษทัร้อยละ 25.74 แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นไปตามทิศทางท่ีทาง

บริษทัก าหนด อีกทั้งบริษทัจะลงทุนซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งเม่ือมีความแน่นอนว่าจะไดรั้บงานจากลูกคา้เท่านั้น 

ทั้งน้ี ลูกคา้กว่าร้อยละ 60 ของทางบริษทัเกิดจากการติดต่อเขา้มาโดยตรงเพ่ือขอรับการบริการเดินรถโดยสารรับส่ง

บุคลากร 

 

14.1    การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

14.1.1 รายได้ 

บริษทัมีรายไดร้วมระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบั 206.89 ลา้นบาท เท่ากบั 235.01 ลา้นบาท และเท่ากบั 

265.97 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการบริการเท่ากบั 206.14 ลา้นบาท เท่ากบั 234.31 ลา้นบาท และ

เท่ากบั 264.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.64 ร้อยละ 99.70 และร้อยละ 99.36 ของรายไดร้วม ตามล าดบั และ

รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายการดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการขายยานพาหนะ รายไดจ้ากเงินประกนัพนกังานขบัรถกรณีท่ี

ลาออกไม่เป็นตามขอ้บงัคบั รายการก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอตดับญัชี ซ่ึงเกิดจากการท ารายการขายยานพาหนะ
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แลว้เช่ากลบั (Sale and Leaseback) เป็นตน้ โดยรายไดอ่ื้นในงวดดงักล่าวเท่ากบั 0.75 ลา้นบาท เท่ากบั 0.70 ลา้นบาท 

และเท่ากบั 1.70 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 ร้อยละ 0.30 และร้อยละ 0.64 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 

ตารางแสดงรายได้จากการให้บริการเดนิรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2556 ถึงปี 2558 

 

2556 

(ปรับปรุงใหม่) 

2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ 

    

  

1. รถโดยสารของบริษทั 135.07 65.53 161.95 69.12 196.26 74.27 

1.1 รถบัส 129.72 62.93 156.33 66.72 189.74 71.80 

1.2 รถมินิบัส 0.22 0.11 1.40 0.60 1.76 0.67 

1.3 รถตู้ 5.13 2.49 4.23 1.80 4.75 1.80 

1.4 รถตู้วีไอพี - - - - - - 

2. รถโดยสารร่วมบริการ 71.07 34.47 72.36 30.88 68.01 25.73 

รวมรายได้จากการให้บริการ 206.14 100.00 234.31 100.00 264.27 100.00 

รายได้อื่น 0.75 

 

0.70 

 

1.70  

 

รายได้จากการให้บริการ 

บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบั 206.14 ลา้นบาท เท่ากบั 234.31 ลา้นบาท 

และเท่ากบั 264.27 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  

1)        รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดจากรถโดยสารของบริษทัเท่ากบั 135.07 ลา้นบาท เท่ากบั 161.95 ลา้นบาท และ

เท่ากบั 196.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.53 ร้อยละ 69.12 และร้อยละ 74.27 ของรายไดจ้ากการบริการ

รวม ตามล าดบั 

2)        รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดจากรถร่วมบริการเท่ากบั 71.07 ลา้นบาท เท่ากบั 72.36 ลา้นบาท และเท่ากบั 

68.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.47 ร้อยละ 30.88 และร้อยละ 25.73 ของรายไดจ้ากการบริการรวม 

ตามล าดบั 

จ านวนรถโดยสารของบริษทัท่ีใหบ้ริการส าหรับลูกคา้แต่ละรายมีจ านวนตั้งแต่ 1 คนัถึง 16 คนั โดยใชร้ถบสั

ในการใหบ้ริการเป็นหลกั ในขณะท่ีจ านวนรถโดยสารร่วมบริการท่ีใหบ้ริการส าหรับลูกคา้แต่ละรายมีจ านวนตั้งแต่ 
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1 คนัถึง 14 คนั โดยใชร้ถตูใ้นการใหบ้ริการเป็นหลกั ทั้งน้ี รูปแบบการใหบ้ริการข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้

เป็นหลกั โดยบริษทัจะลงทุนเพ่ิมจ านวนรถโดยสารของบริษทักต่็อเม่ือมีความชดัเจนท่ีจะไดรั้บงานจากลูกคา้ 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการในปี 2558 เท่ากบั 264.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 29.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน

คิดเป็นร้อยละ 12.79 จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทัลงทุนซ้ือรถโดยสารเพ่ิมอีกจ านวน 20 คนั เพ่ือรองรับความ

ตอ้งการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ โดยแบ่งเป็นรถบสัจ านวน 18 คนั และรถตูว้ีไอพีจ านวน 2 คนั ทั้งน้ี บริษทัมี

จ านวนรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัเพ่ือใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน 139 คนั แบ่งเป็นรถบสัจ านวน 127 คนั รถมินิ

บสัจ านวน 2 คนั รถตูว้ีไอพีจ านวน 2 คนั และรถตูจ้  านวน 8 คนั ในขณะท่ีรถร่วมบริการมีจ านวนเท่ากบั 100 คนั 

แบ่งเป็นรถบสัร่วมบริการจ านวน 12 คนั และรถตูร่้วมบริการจ านวน 88 คนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัได้

ก าหนดนโยบายการใช้ผูร่้วมบริการท่ีจะเขา้ร่วมให้บริการจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก

กรมการขนส่งทางบก ในการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจ าทางเท่านั้น 

 

14.1.2 ต้นทุนบริการและก าไรขั้นต้น 

ต้นทุนบริการ 

ตน้ทุนบริการหลกัของบริษทัประกอบดว้ยค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานขบัรถ ค่าเส่ือม

ราคา ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถยนต ์ค่าเบ้ียประกนัภยั และตน้ทุนค่ารถร่วมบริการ โดยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัมี

ตน้ทุนบริการเท่ากบั 169.20 ลา้นบาท เท่ากบั 189.92 ลา้นบาท และเท่ากบั 205.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

82.08 ร้อยละ 81.06 และร้อยละ 77.64 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการบริการรวม ตามล าดบั ทั้งน้ี การลดลงของ

อตัราส่วนตน้ทุนบริการต่อรายไดจ้ากการให้บริการ เป็นผลจากการบริหารจดัการตน้ทุนบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน การปรับตวัลดลงของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงจากอุปสงค์ส่วนเกินของปริมาณน ้ ามนัในตลาดโลก และการ

บริหารจดัการน ้ามนัเช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสดัส่วนตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงต่อรายไดจ้ากรถโดยสารของ

บริษทัในระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 34.36 ร้อยละ 32.48 และร้อยละ 25.61 ตามล าดบั นอกจากน้ี การ

ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการใหบ้ริการเดินรถโดยสารรับส่งบุคลากรอยา่งยาวนานกเ็ป็นปัจจยัหน่ึง ท่ีท าใหบ้ริษทั

สามารถควบคุมตน้ทุนท่ีเกิดจากรายการค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถยนตใ์ห้อยู่ในระดบัคงท่ีตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

แมว้่าบริษทัจะมีการลงทุนเพ่ิมปริมาณรถบสัโดยสารอย่างต่อเน่ืองจาก 95 คนัในปี 2556 เป็น 139 คนัในปี 2558 ก็

ตาม ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนบริการของบริษทัส่วนใหญ่เกิดจากรายการค่าเส่ือมราคา เงินเดือนและสวสัดิการ

พนกังานขบัรถ และค่าเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามจ านวนรถโดยสารของบริษทั เพ่ือรองรับความตอ้งการใชร้ถ

โดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนของลกูคา้ในแต่ละปี 
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ก าไรขั้นต้น 

ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัมีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 36.94 ลา้นบาท เท่ากบั 44.39 ลา้นบาท และเท่ากบั 

59.09 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 17.92 ร้อยละ 18.94 และร้อยละ 22.36 ตามล าดบั การ

เพ่ิมข้ึนก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้เกิดจากการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน การปรับตวัลดลง

ของราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงจากอุปทานส่วนเกินของปริมาณน ้ามนัในตลาดโลก การบริหารจดัการการใชน้ ้ ามนัท่ีดีข้ึน 

และการควบคุมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัคงท่ี  

ทั้งน้ี ในช่วงเวลาเดียวกนั บริษทัมีก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการรถโดยสารของบริษทัเท่ากบั 30.51 ลา้นบาท 

เท่ากบั 34.72 ลา้นบาท และเท่ากบั 49.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการรถโดยสารของ

บริษทัเท่ากบัร้อยละ 22.59 ร้อยละ 21.44 และร้อยละ 25.46 ตามล าดบั ในปี 2558 บริษทัมีก าไรขั้นตน้และอตัราก าไร

ขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากการให้บริการเดินรถโดยสารรับส่งบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการบริหารจดัการตน้ทุนในดา้น

ต่างๆ ท่ีดีข้ึน อาทิ เช่น ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ การบริหารการจดัการน ้ ามนัท่ีดี รวมไปถึงการลดลงของราคาน ้ ามนั

เช้ือเพลิง ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการปรับตวัลดลงของราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงจากอุปทานส่วนเกินของปริมาณน ้ามนัใน

ตลาดโลก 

ส าหรับก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการรถร่วมบริการในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบั 6.43 ลา้นบาท เท่ากบั 9.67 

ลา้นบาท และเท่ากบั 9.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการรถโดยสารร่วมบริการเท่ากบัร้อย

ละ 9.05 ร้อยละ 13.36 และร้อยละ 13.43 ตามล าดบั โดยในปี 2558 บริษทัมีก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรขั้นตน้ของรถ

ร่วมบริการเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เน่ืองจากการทยอยปรับเพ่ิมค่าบริการกบัทางลูกคา้ในบางสายท่ีใช้รถร่วมบริการ

ในช่วงปี 2557 เพ่ือใหค่้าบริการดงักล่าวเป็นไปตามราคาตลาด โดยท่ีผ่านมาการใหบ้ริการรับส่งบุคลากรกบัลูกคา้

โดยใชร้ถร่วมบริการ ถือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนในยานพาหนะส าหรับขนส่งของบริษทัวิธีหน่ึง  

 

 

 

      
 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น  
รถโดยสารของบริษัท 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 
รถโดยสารร่วมบริการ 
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14.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใชจ่้ายในการขายประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่ารับรอง และ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง โดยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 4.38 ลา้นบาท เท่ากบั 

5.54 ลา้นบาท และเท่ากบั 8.74 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.12 ร้อยละ 2.36 และร้อยละ 3.29 ของรายไดร้วม 

ตามล าดบั ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายในการขายแบ่งตามสดัส่วนดงัน้ี เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานร้อยละ 69.87 ค่าใชจ่้ายใน

การประชาสัมพนัธ์บริษทัร้อยละ 16.75 และค่าใชจ่้ายส าหรับการรับรองนกัลงทุนและส่ือมวลชนและการเดินทาง

ร้อยละ 13.39  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารหลกัของบริษทัประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ขาดทุน (ก าไร) จาก

การจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอตดับญัชี (จากรายการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง) ขาดทุนจากการจ าหน่าย

ทรัพยสิ์น (จากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง) ค่าท่ีปรึกษา ค่าสอบบญัชี และค่าสาธารณูปโภค ในปี 2556 ถึง

ปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 14.39 ลา้นบาท เท่ากบั 12.36 ลา้นบาท และเท่ากบั 19.60 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 6.96 ร้อยละ 5.26 และร้อยละ 7.37 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

ทั้งน้ีในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากบั 7.24 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น

ร้อยละ 58.58 เน่ืองจากบริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชน ท าใหบ้ริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนปกติและเกิดข้ึน

เพียงคร้ังเดียวในการด าเนินธุรกิจ อาทิ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนและจดทะเบียนเพ่ิมทุน 

ค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพ่ือประเมินผลประโยชน์พนกังาน ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มในการรับคืน

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้นของบริษัท 
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เงินภาษีอากรปี 2556 และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  เป็นตน้ นอกจากน้ี 

ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2558 ทางบริษทัไดจ้ดัโครงสร้างอตัราก าลงัคนใหมี้ความเหมาะสมกบัการขยายตวัของ

ธุรกิจกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

14.1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินกูส้ถาบนัการเงิน และดอกเบ้ียจ่ายจากการขอรับการสนบัสนุน

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัทางการเงินดว้ย การท าสัญญาเช่าทางการเงินดว้ย การท าสัญญาเช่าทางการเงิน โดยในปี 

2556 ถึงปี 2558  บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 10.67 ลา้นบาท เท่ากบั 15.21 ลา้นบาท และเท่ากบั 18.78 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.18  ร้อยละ 6.49 และร้อยละ 7.11 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ตามล าดบั  ทั้งน้ี การ

เพ่ิมข้ึนของสดัส่วนตน้ทุนทางการเงินต่อรายไดร้วมเป็นผลจากการลงทุนขยายจ านวนรถโดยสารผ่านการท าสัญญา

เช่าทางการเงินเป็นหลกั 

ในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 18.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 3.57 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิด

เป็นร้อยละ 23.47 มาจากการเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียจ่าย ส าหรับตัว๋แลกเงินระยะสั้นในวงเงินจ านวน 20 ลา้นบาท และ

เงินกูย้ืมระยะสั้น - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในวงเงินจ านวน 5 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทัในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2558 ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัไดช้ าระคืนหน้ีส าหรับตัว๋แลกเงินระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะสั้นกบับุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจ านวนแลว้ นอกจากน้ี บริษทัมีการจ่ายดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการซ้ือ

ยานพาหนะผา่นสญัญาเช่าทางการเงินเพ่ิมในปี 2558 จ านวน 20 คนัเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

 

14.1.5 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากบั 5.79 ลา้นบาท เท่ากบั 8.04 ลา้นบาท และเท่ากบั 11.80 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 2.80 ร้อยละ 3.43 และร้อยละ 4.46 ตามล าดบั การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิ

และอตัราก าไรสุทธิตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา เกิดจากรายไดก้ารให้บริการของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการใชร้ถ

โดยสารของลูกคา้ การใชร้ถบสัโดยสารของบริษทัท่ีมีอตัราการท าก าไรสูงกว่าในการให้บริการ รวมถึงการบริหาร

การจดัการตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แมว้่าบริษทัจะไดรั้บผลจากการปรับโครงสร้างอตัราก าลงัคนของบริษทั 

และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว (One-time expenses) เพ่ือน าบริษทั

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มในการรับเงินคืนภาษีอาการปี 2556 กต็าม 
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14.2    การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษทั 

14.2.1 สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 263.69 ลา้นบาท 

เท่ากับ 344.12 ลา้นบาท และเท่ากับ 487.32 ลา้นบาทตามล าดับ โดยรายการสินทรัพย์ท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์วมของบริษทั มีดงัน้ี 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 2.20 ลา้นบาท เท่ากบั 10.83 ลา้น

บาท และเท่ากบั 97.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.83 ร้อยละ 3.15 และร้อยละ 20.00 ของสินทรัพยร์วม

ตามล าดบั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากบั 86.65 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 800.24 เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัไดอ้อกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 160.00 

ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้0.25 บาทต่อหุน้ เพ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ในราคาหุน้

ละ 0.95 บาท ท าใหท้างบริษทัไดรั้บเงินจากการระดมทุนจ านวน 152.00 ลา้นบาท โดยภายหลงัหกัค่าใชจ่้ายในการ

เขา้ตลาดจ านวน 11.45 ลา้นบาท บริษทัมีเงินเพ่ิมทุนคงเหลือจ านวน 140.55 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไดร้ายงานการใช้

เงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

วตัถุประสงค์ 
แผนการ 

ใช้เงนิ 

จ านวนเงินที่ใช้

ในระหว่างงวด 

จ านวนเงิน

คงเหลอื ณ 

วนัที่ 31 

ธันวาคม 2558 

1. ลงทุนรถเพ่ือขยายก าลงัการผลิต 55.00 8.11 46.89 

2. พฒันาศูนยอ์บรมและหลกัสูตรนกัขบั 2.00 0.95 1.05 

3. พฒันาเทคโนโลยีส าหรับการบริการการเดินรถ 1.00 0.12 0.88 

4. ปรับปรุงศูนยซ่์อมบ ารุงพ้ืนท่ีชลบุรี 4.00 0.00 4.00 

5. ช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน 35.00 32.86 2.14 

6. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 43.55 19.00 24.55 

รวมทั้งส้ิน 140.55 61.04 79.51 

หมายเหตุ :   

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดรั้บทราบการใช้เงินเพ่ิมทุนในส่วนการช าระคืนเงินกูย้ืม

สถาบนัการเงินจ านวน 35.00 ลา้นบาท โดยไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินแลว้ทั้งหมด 32.86 ล้านบาท และเหลือเงินเท่ากบั 2.14 

ลา้นบาท ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงไดรั้บทราบให้ท  าการโอนเงินในส่วนการช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน มาเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ภายในกิจการ 

 

นอกจากน้ี จากผลประกอบการในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ซ่ึงบริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนมา

จากการให้บริการเดินรถโดยสารแก่ลูกคา้รายเดิมและลูกคา้รายใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้บริษทัมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเท่ากบั  22.81 ลา้น

บาท เท่ากบั 23.11 ลา้นบาท และเท่ากบั 24.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.65 ร้อยละ 6.72 และร้อยละ 5.10 ของ

สินทรัพยร์วมตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ดงัน้ี 

1. ลูกหน้ีการคา้ ประกอบดว้ย ลูกคา้ตามปกติของธุรกิจและรายไดค้า้งรับ (รายไดจ้ากใบแจง้หน้ีกบัการ

ให้บริการใชร้ถไม่ตรงกนั ตดัทุกวนัท่ี 25 ของทุกเดือน) บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 

2556 ปี 2557 และปี 2558  เท่ากบั 22.09 ลา้นบาท เท่ากบั 22.99 ลา้นบาท และเท่ากบั 24.52 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 เท่ากบั 0.90 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากบั 1.53 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 4.07 และร้อยละ 6.66 ตามล าดบั รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
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ความตอ้งการใชร้ถโดยสารขนส่งบุคลากรจากลูกคา้รายเดิมและลูกคา้รายใหม่  ส่งผลให้ยอดลูกหน้ีการคา้

เพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดอายลุกูหน้ีการคา้ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการลูกหนีก้ารค้า 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 

ลูกหนีก้ารค้า 
  

 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 21.38 21.74 23.39 

คา้งช าระ ไม่เกิน 3 เดือน 0.71 0.22 0.36 

รวมลูกหนีก้ารค้า 22.09 21.96 23.75 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - 

รายไดค้า้งรับ - 1.03 0.77 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 22.09 22.99 24.52 

 

บริษทัมีนโยบายการใหเ้ครดิตเทอมลูกคา้อยู่ท่ี 30 ถึง 60 วนั (บวกเพ่ิมรอบระยะเวลาการให้เก็บหน้ีของทาง

ลกูคา้ดว้ย) โดยระยะเวลาการใหเ้ครดิตเทอมข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเป็นคู่คา้และการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่าย

บริหาร โดยลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระจะผ่านขั้นตอนท่ีถูกก าหนดไวใ้นนโยบายการติดตามหน้ี อาทิ การติดตามทวง

ถามโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี การออกหนงัสือติดตามหน้ี และการแจง้ความเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย 

หากลกูคา้มีระยะเวลาคา้งช าระหน้ีตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป ทางบริษทัจะตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวน ทั้งน้ี 

ใน ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 35.82 วนั 34.63 วนั และ 32.36 วนั

ตามล าดบั ซ่ึงแนวโนม้ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษทัลดลง แสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัเก็บหน้ีท่ีดีโดย

ต่อเน่ืองและยงัคงเป็นไปตามนโยบายการใหเ้ครดิตเทอมแก่ลูกคา้ของบริษทั 

2. ลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย เงินทดรองจ่าย ลูกหน้ีอ่ืน โดยบริษทัมีลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี   

2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 0.72 ลา้นบาท เท่ากบั 0.13 ลา้นบาท และเท่ากบั 0.34 ลา้นบาท โดยส่วน

ใหญ่มาจาก เงินทดรองจ่ายพนกังานส าหรับน าไปใชใ้นกิจการ และเงินทดรองจ่ายให้กบัลูกคา้ เช่น ค่าทาง

ด่วน ค่าเบ้ียเล้ียงนกัขบันอกสถานท่ี เป็นตน้ 
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ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

 ยานพาหนะส าหรับขนส่งของบริษทัประกอบดว้ย รถบสัโดยสาร รถมินิบสั รถตู ้รถตูวี้ไอพี และรถท่ีใชใ้น

การสนบัสนุนส าหรับฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายบ ารุงรักษาเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานสนบัสนุนการเดินรถ โดย  ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม ของปี 2556  ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมียานพาหนะส าหรับขนส่ง - สุทธิ เท่ากบั 226.42 ลา้นบาท 

เท่ากบั 295.50 ลา้นบาท และเท่ากบั 345.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.87 ร้อยละ 85.87 และร้อยละ 70.82 ของ

สินทรัพยร์วม ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัจะลงทุนในยานพาหนะส าหรับขนส่งก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน

วา่จะไดรั้บงานจากลกูคา้ โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของยานพาหนะส าหรับขนส่ง ดงัน้ี        

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
31 ธันวาคม 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ราคาทุน - ยอดยกมา 213.50 274.77 368.29 

ซ้ือเพ่ิม 68.98 94.48 83.87 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (26.43) (1.12) (2.51) 

โอนมาจากรถประกอบ 18.72 0.16 - 

รวมราคาทุน 274.77 368.29 449.65 

หกั - ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยอดยก

มา  (38.42) (48.93) (73.36) 

หกั - ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (18.50) (24.77) (33.25) 

ค่าเส่ือมราคาส่วนจ าหน่าย 8.00 0.34 1.52 

รวามค่าเส่ือมราคา (48.92) (73.36) (105.09) 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 225.85 294.93 344.56 

ยานพาหนะขนส่งระหวา่งประกอบ 0.57 0.57 0.57 

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง - สุทธิ 226.42 295.50 345.13 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมียานพาหนะส าหรับขนส่งเท่ากบั 345.13 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 

เท่ากบั 49.63 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 16.79 ซ่ึงเป็นการลงทุนซ้ือรถบสัโดยสารใหม่จ านวน 18 คนั และ

รถตูว้ีไอพีจ านวน 2 คนั ส าหรับรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณความตอ้งการใชข้องลูกคา้รายเดิมและลกูคา้รายใหม่
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จ านวน 2 ราย ท่ีจะเร่ิมสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2559 โดยบริษทัสัง่ซ้ือรถโดยสาร

ใหม่ผา่นการท าสญัญาเช่าทางการเงินและจะทยอยช าระเสร็จส้ินภายในปี 2563 

 

14.2.2 หนีสิ้น 

 หน้ีสินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 197.36 ลา้นบาท เท่ากบั 

273.04 ลา้นบาท และเท่ากบั 254.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 74.84 ร้อยละ 79.35 และร้อยละ 52.17  ของ

สินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดยรายการหน้ีสินท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินรวมของบริษทัมี ดงัน้ี 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 3.00 ลา้น

บาท และเท่ากบั 19.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.14 และร้อยละ 5.64 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั  

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไม่มียอดคงคา้งรายการเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เน่ืองจาก 

บริษทัไดน้ าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ในระหว่างปี 2558 น ามา

ช าระคืนทั้งจ านวนแลว้ 

 

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน - บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 

 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้น - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 5.00 ลา้นบาท ซ่ึงมี

ก าหนดเวลาช าระคืนในเดือนกนัยายน 2558 โดยบริษทัไดน้ าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อ

ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ในระหวา่งปี 2558 มาช าระคืนทั้งจ านวนแลว้  

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเท่ากบั 31.55 ลา้น

บาท 30.48 ลา้นบาท และ 30.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 11.96  ร้อยละ 8.86 และร้อยละ 6.35 ของสินทรัพย์

รวมตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ดงัน้ี  

เจ้าหนีก้ารค้า 

เจา้หน้ีการคา้หลกัของบริษทั ไดแ้ก่ เจา้หน้ีค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ โดย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้เท่ากบั 20.83 ลา้นบาท เท่ากบั  23.10 ลา้นบาท และ

เท่ากบั 22.88 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีเจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 

2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 1.12 ลา้นบาท 1.09 ลา้นบาท และเท่ากบั 0.91 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บเครดิต

เทอมจากเจา้หน้ีเป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 30 - 90 วนั 
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เจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย เจา้หน้ีอ่ืน ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์เงินรับรอง ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

อาทิ ค่าสอบบญัชี โบนสัและเงินปันผลคา้งจ่าย ค่าท่ีปรึกษา เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 

และปี 2558  บริษทัมีเจา้หน้ีอ่ืนเท่ากบั 10.72 ลา้นบาท เท่ากบั 7.38 ลา้นบาท และเท่ากบั 8.05 ลา้นบาท โดย

รายละเอียดของรายการเจา้หน้ีอ่ืนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าสอบบญัชี 

โบนสัคา้งจ่าย ค่าท่ีปรึกษา เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัมียอดเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มียอดเท่ากบั 3.90 

ลา้นบาท จากการซ้ืออะไหล่และคชัซีเพ่ือประกอบรถใหบ้ริการ ขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มียอด

ดงักล่าว เน่ืองจากการปรับเปล่ียนนโยบายในการจดัหารถมาเป็นการซ้ือคชัซีและเคร่ืองยนตใ์หม่ทั้งจ านวน  และ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีรายการเจา้หน้ีค่าสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนเป็น 0.89 ลา้นบาท จากการน ารถบสัโดยสารของ

บริษทัไปปรับปรุงตวัถงัใหม่เพ่ือรองรับงานท่ีจะไดรั้บเพ่ิมจากลูกคา้  

 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินซ่ึงเกิดจากการจดัหายานพาหนะเพ่ือการขนส่ง โดยสามารถสรุป

รายละเอียดหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธันวาคม 2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 169.05 232.61 240.95 

หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (25.21) (34.13) (32.55) 

รวม 143.84 198.48 208.40 

หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (33.54) (53.12) (49.82) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิจากส่วนที่ถึง

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

110.30 145.36 158.58 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากบั 143.84 

ลา้นบาท เท่ากบั 198.48 ลา้นบาท และเท่ากบั 208.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.55 ร้อยละ 57.68 และร้อยละ 

42.77 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั โดยแบ่งเป็นหน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเท่ากบั 33.54 ลา้นบาท 

เท่ากบั 53.12 ลา้นบาท และเท่ากบั 49.82 ลา้นบาท และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
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ช าระภายในหน่ึงปีเท่ากบั 110.30 ลา้นบาท เท่ากบั 145.36 ลา้นบาท และเท่ากบั 158.58 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย

บริษทัท าสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงทั้งหมด 6 แห่ง ซ่ึงมีก าหนดการช าระค่างวดเป็นรายเดือนและมีอายุสัญญา

ประมาณ 4 - 5 ปี โดยมูลค่ารายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินของบริษทัดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกบัการขยายการลงทุนในยานพาหนะส าหรับขนส่งของกิจการ ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทาง

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีบริษทัไดรั้บเฉล่ียร้อยละ 5.14 - 8.27 ต่อปี โดยรูปแบบการคิดอตัราดอกเบ้ียส่วน

ใหญ่เป็นแบบอตัราลดตน้ลดดอก โดยผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีบริษทัตอ้งช าระทั้งส้ินตามสญัญาเช่าแสดงไดด้งั

ตาราง 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 66.79 165.82 232.61 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (13.67) (20.46) (34.13) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต า่ 

ที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 

53.12 145.36 198.48 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 63.46 177.50 240.95 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (13.64) (18.92) (32.55) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต า่ 

ที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 

49.82 158.58 208.40 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาว 

 บริษทัมีรายการเงินกูย้ืมระยะยาวกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 และปี 

2557 เท่ากบั 8.09 ลา้นบาท และเท่ากบั 5.04 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.07 และร้อยละ 1.47 ของ

สินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดยรายการดงักล่าวเกิดจากการขอรับการสนบัสนุนทางการเงินเพ่ือน าไปใชเ้ป็นเงินทุนใน
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การจดัซ้ือคชัซีประเภทใช้งานแลว้ และเพ่ือการประกอบตัวถงัยานพาหนะส าหรับขนส่ง ทั้ งน้ีรายการเงินกูย้ืม

ดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจ าน ายานพาหนะส าหรับขนส่งของบริษทัจ านวน 8 คนั และมีก าหนดช าระคืนเป็นราย

เดือนภายใน 36 เดือน ซ่ึงไม่ระบุเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนทางการเงินใดๆ 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไม่มียอดคงคา้งรายการเงินกูย้ืมระยะยาวแลว้ เน่ืองจากบริษทัไดน้ าเงิน

ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ในระหวา่งปี 2558 มาช าระคืนทั้งจ านวน

แลว้ 

 

14.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้เท่ากบั 

40.00 ลา้นบาท เท่ากบั 40.00 ลา้นบาทและเท่ากบั 110.00 ลา้นบาท ตามล าดบั มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม เท่ากบั 66.33 

ลา้นบาท เท่ากบั 71.08 ลา้นบาท และเท่ากบั 233.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.16 ร้อยละ 20.65  และร้อยละ 

47.83 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั และบริษทัมีก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ากบั 23.93 ลา้นบาท เท่ากบั 28.28 ลา้น

บาท  และเท่ากบั 12.04 ลา้นบาทตามล าดบั  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจ านวน 30.00 ลา้น

บาท และมีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ลา้นบาทเป็น 70.00  ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จ านวน  300,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัโดยเป็นการปรับ

โครงสร้างทุนส าหรับเตรียมความพร้อมในการน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี ท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ลา้นบาท เป็น 

110.00  ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 160,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพ่ือเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนคร้ังแรก ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติ

ใหแ้กไ้ขเงินปันผลส าหรับปี 2557 ท่ีประกาศจ่ายตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้จ านวน 30.00 ลา้นบาท เป็นจ านวน 

27.00 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการแกไ้ขค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่งใหม่ 

 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 

เท่า 2.98 เท่า 3.85 เท่า และ 1.09 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัในปี 2556 และ

ปี 2557 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง เกิดจากการขยายจ านวนยานพาหนะเพ่ือใหบ้ริการ ดว้ยการท าสัญญาเช่าทาง

การเงินเป็นหลกั แต่ส าหรับปี 2558 ทางบริษทัไดอ้อกหุน้สามญัใหม่จ านวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้ 0.25 

บาทต่อหุน้ เพ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ท าใหท้างบริษทัไดรั้บเงินสุทธิหลงัหกั

ค่าใชจ่้ายจากการระดมทุนเท่ากบั 140.55 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2558 

ลดลง 
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14.2.4 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556  ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 31.76 ลา้นบาท 

เท่ากบั 43.01 ลา้นบาท และเท่ากบั 133.95 ลา้นบาท ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของรายการสินทรัพยห์มุนเวียนในช่วง 3 ปีท่ี

ผ่านมาเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เน่ืองจาก

รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนจากความตอ้งการใชร้ถโดยสารขนส่งบุคลากรจากลูกคา้รายเดิมและลูกคา้รายใหม่ 

ท าใหล้กูหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน และในระหว่างปี 2558 บริษทัไดอ้อกหุน้สามญัใหม่จ านวน 160,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตรา

ไว ้0.25 บาทต่อหุน้ เพ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ท าให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 90.94 ลา้นบาท 

บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 72.26 ลา้นบาทเท่ากบั 

112.59 ลา้นบาท และเท่ากบั 81.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 27.40 ร้อยละ 32.72 และร้อยละ 16.77 ของ

สินทรัพยร์วมตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 เท่ากบั 30.86 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะสั้น - บุคคล

เก่ียวขอ้งกนั  

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียนเท่ากบั 52.23 ลา้นบาท 

เน่ืองจากระหว่างปี 2558 ทางบริษทัไดอ้อกหุน้สามญัใหม่เพ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

(IPO) ตามท่ีกล่าวไปแลว้ บริษทัจึงน าเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บบางส่วนมาช าระคืนเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินและบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั และยงัเหลือเงินสดอีกจ านวนมาก จึงท าบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 เท่ากบั 1.64 เท่า ซ่ึง

เพ่ิมข้ึนจาก 0.38 เท่า ในปี 2557  

 ส าหรับ Cash Cycle ของบริษทัจะพบว่าในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษทัมี Cash Cycle ติดลบเท่ากบั 

7.50 วนั 6.54 วนั และ 7.02 วนั ตามล าดบั โดยสาเหตุท่ี Cash Cycle ของบริษทัติดลบ เน่ืองจาก บริษทัมีระยะเวลา

การช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีการคา้ท่ียาวกวา่ระยะเวลาการเกบ็หน้ีเฉล่ียของลกูหน้ีการคา้ 
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1 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง
ว่า  ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอื้่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายปิยะ เตชากลู หรือ นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปิยะ เตชากลู หรือ นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ์  ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
บริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
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รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย   (IOD) Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 9/2547 

คู่สมรสคือ
นางสม
หะทยั 
พานิชชีวะ 

9.16 2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2540 - ปัจจุบนั 
 
2551 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 - ประธานกรรมการ  
 - ประธาน
กรรมการบริหาร 
     
- ประธานกรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 

บริษทั โกลบอล เอน็
ไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลยี จ ากดั 

 
บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั 
 
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ชีวาทยั อินเตอ
เชนจ ์จ ากดั 

 
 

บริษทั อมตะ 
ปิโตรเลียม จ ากดั 

 
 
 
 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
 
ใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 
 
 
 
ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
 
1. ประกอบกิจการ ก่อสร้าง
โรงงาน คลงัสินคา้ ซ้ือ ขาย 
เช่า และจดัการทรัพยอ่ื์น
เก่ียวกบัโรงงาน คลงัสินคา้ 
2. ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน 
ท าการจดัสรรท่ีดินและบา้น 
 
การใหเ้ช่า การ ขาย การซ้ือ
และด าเนินงานดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์
 
ใหเ้ช่า อสงัหาริมทรัพย ์(เช่า
สถานท่ีศูนยก์ารคา้พร้อม 
บริการสาธารณูปโภคท่ี 
เก่ียวขอ้ง) 
 
 



หน้า 2 

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาติชาย 
พานิชชีวะ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2548 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2537 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2545 - ปัจจุบนั 
 
 
2551 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2551 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2551 - ปัจจุบนั 
 
 
2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ 
 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 - รองประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 - ประธาน
กรรมการบริหาร 
 
 
 - กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่  

บริษทั กรมดิษฐ ์
พาร์ค จ ากดั 
 
 
 
บริษทั คาเธ่ยลี์สแพ
ลน จ ากดั (มหาชน) 

 
 
บริษทั ชา้งไอแลนด ์รี
สอร์ท จ ากดั 

 
บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน
จ ากดั 
 
 
บริษทั ดีที แอนด ์จี 
จ ากดั 

 
 

 
บริษทั บางกอก 
คริสตลั จ ากดั 

 
บริษทั พารากอน คาร์ 
เรนทลั จ ากดั 

 
 

บริษทั ไทยศรี
ประกนัภยั จ ากดั 

ใหเ้ช่าอาคาร พร้อมทั้ง
ใหบ้ริการ และ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง
และใหเ้ช่าท่ีดิน 
 
ลิซซ่ิง (ใหเ้ช่า ทรัพยสิ์น) เช่า
ซ้ือ(รถยนต ์เคร่ืองจกัรและ
ทรัพยสิ์นอ่ืน )  
 
รีสอร์ทและสปา 
 
 
การใหเ้ช่า ขาย ซ้ือ และ
ด าเนินงาน ดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์
 
เขา้เป็นหุน้ส่วน จ ากดัความ
รับผิดชอบในหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั หรือเป็นผูถื้อหุน้ใน
บริษทั 
 
อิฐแกว้ กระเบ้ือง - ผูผ้ลิต, 
คา้ส่ง 
 
การใหเ้ช่ายานยนตช์นิดนัง่
ส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู ้
และรถขนาดเลก็ท่ีคลา้ยกนั 
 
การประกนัวินาศภยั 
 



หน้า 3 

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายชาติชาย 
พานิชชีวะ 
(ต่อ) 
 
 

 
2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2529 - ปัจจุบนั 
 
 
2549 - ปัจจุบนั 
 
 
2536 - ปัจจุบนั 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 

    
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 

(มหาชน) 
บริษทั ทีทีแอล 
อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ทุนไพบูลย ์
จ ากดั 
 
บริษทั ไพบูลยธุ์รกิจ 
จ ากดั 
 
บริษทั ไพลกัษณ์ 
จ ากดั 
 
บริษทั สีมาธานี จ ากดั 
 
 
บริษทั คา้ไพบูลย ์
จ ากดั 

 
ป่ันเสน้ดายและทอผา้ ซ่ึงใช้
วตัถุดิบจากเส้นใยสงัเคราะห์ 
- ผุผ้ลิต 
 
ประกอบกิจการโฮลด้ิง 
 
 
ใหเ้ช่าอาคารสถานท่ีและ
เฟอร์นิเจอร์ 
 
ประกอบกิจการโฮลด้ิง  
 
 
หอ้งพกั,อาหาร, เคร่ืองด่ืม, 
อ่ืนๆ 
 
เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความ
รับผิดชอบในหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั
จ ากดัและบริษทัมหาชน
จ ากดั 

2. 
 
 
 
 
 

นายวิวฒัน ์    
กรมดิษฐ์ 

 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
 - ไม่มี - 
 
 
 

  - ปริญญาโท คณะ
พาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะ
อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขา
เคร่ืองกลขนถ่าย 

พ่ีชายของ
นางสหะทยั 
พานิชชีวะ 
ซ่ึงเป็นคู่
สมรสนาย
ชาติชาติ
พานิชชีวะ 

8.91 2548 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 

 - รองประธาน
กรรมการ 
- ท่ีปรึกษา 
- กรรมการบริหาร 
  
 - กรรมการ 
 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
บริษทั อมตะ
ปิโตรเลียม จ ากดั 

 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
 
 
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย(์เข่า
สถานท่ีศูนยก์ารคา้ พร้อม
บริการสาธารณูปโภค) 



หน้า 4 

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

นายวิวฒัน ์    
กรมดิษฐ์    
(ต่อ) 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย   (IOD) 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 
110/2557 

 
2546 - ปัจจุบนั 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
2546 - 2554 

 
 - กรรมการ 
 
 
- ผูอ้  านวยการสาย 
งานพฒันาท่ีดิน 

- กรรมการ 

 
บริษทั อมตะ ทราน
สปอร์ต  
 
บริษทั กรมดิษฐ ์
คอร์ป จ ากดั 

 
 
 
 

 
ใหเ้ช่ารถยนตพ์ร้อมบริการ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย(์ท่ีดิน 
พ้ืนท่ี) พร้อมการใหบ้ริการท่ี
เก่ียวขอ้ง(สาธารณูปโภค) 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสมหะทยั 
พานิชชีวะ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
สมหะทยั        
กรมดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 - ปริญญาโท คณะ
พาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 
104/2551 
 

คู่สมรสของ 
นายชาติชาย 
พานิชชีวะ 
และ
นอ้งสาวนาย
วิวฒัน ์กรม
ดิษฐ ์

1.53 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
 
2551 - ปัจจุบนั 
 
 

- กรรมการ  
 

 
- กรรมการ 
- ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

 
- Pesident 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
 
 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 

 
บริษทั อมตะ วีเอน็ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 

Amata (Vietnam) 
Joint Stock Company 
 
บริษทั โกลบอล เอน็
ไวรอนเมนทอล 
เทคโนโลยี จ ากดั 

 
บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั 
 
 
บริษทั ชีวาทยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
ประกอบกิจการลงทุนใน
บริษทัอ่ืนๆ  

 
 

พฒันานิคมอุตสาหกรรม 
 
 
ใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 
 
 
 
ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 
 
1.ประกอบกิจการ ก่อสร้าง
โรงงาน คลงัสินคา้ ซ้ือ ขาย 



หน้า 5 

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
นางสมหะทยั 
พานิชชีวะ 
 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 
 
- กรรมการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
บริษทั ชีวาทยั 
อินเตอร์เชนจ ์จ ากดั 
  
 

บริษทั อมตะ โฮลด้ิง 
จ ากดั 

 
 

เช่า และจดัการทรัพยอ่ื์น
เก่ียวกบัโรงงาน คลงัสินคา้ 
2.ประกอบกิจการคา้ท่ีดินท า
การจดัสรรท่ีดินและบา้น 

 
การใหเ้ช่า การขาย การซ้ือ
และด าเนินงานดา้น
อสงัหาริมทรัพย ์
 
นายหนา้ ตวัแทน ส่งออก 
อาหารกระป๋อง 

4. 
 
 
 
 
 
 

นายปิยะ เตชา
กลู 
 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
- ไมมี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 - ปริญญาโท คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขา
บริหารรัฐกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย   (IOD) Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 110/2557 

ไม่มี 11.25 2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 

- รักษาการ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายบุคคลและ
ธุรการ 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 
- หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

 
 
- กรรมการ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 

 
 
 
 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
ทรานส์เน็ต 2000 
 
บริษทั แก๊สแอนด์
เกียร์ โซลชูัน่ส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
ใหบ้ริการขนส่งทางบก 

 
 
ประกอบกิจการจ าหน่าย
อุปกรณ์และเคร่ืองใชท้าง
อุตสาหกรรม - คา้ปลีก, คา้
ส่ง 



หน้า 6 

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุวรรณี 
ค ามัน่ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
สุวรรณี มะธิตะ

โน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 - ปริญญาโท คณะแพทย์
ศาสตร์ สาขาการพฒันา
ชุมชน มหาวิทยาลยัควีนส์ 
แลนด ์เมืองบริสเบน 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์
บณัฑิต แผนกวิชาสถิติ 
คณะพาณิชยศาสตร์การ
บญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation 
Program (DCP) รุ่นท่ี 
118/2552 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Advance Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นท่ี 
27/2552 

ไม่มี - 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
2551 - 2557  

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

- เลขาธิการ 
- รองเลขาธิการ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 

 
มลูนิธิพฒันาไท 
ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันา 
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ  

 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ 
 

6. นายก าชยั     
บุญจิรโชติ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
นายธนพล  
ประสาทเขต
การณ์ 

54 - ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย   (IOD) Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 110/2557 

ไม่มี - 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2529 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ  
 
- หวัหนา้ส านกังาน 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
ส านกักฎหมายนิติพล 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
 
ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 



หน้า 7 

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สุพจน ์  
เธียรวฒิุ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 - ปริญญาเอก Electronic 
Engineering 
มหาวิทยาลยัโตเกียว  
ประเทศญ่ีปุ่น 

- ปริญญาโท Information and 
Computer Sciences
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีโต
โยฮาชิ ประเทศญ่ีปุ่น 

- ปริญญาตรี (เกียรติยมอนัดบั
หน่ึง)คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)  หลกัสูตร
Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 
195/2557,  

- ประกาศนียบตัร สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย Finance for 
Non-Finance Directors 
(FND) รุ่น 20/2548 

ไม่มี - 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2555 - 2557 
 
 
2550 - 2554 

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการ
ตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ  
บริหารความเส่ียง 

 
- ผูอ้  านวยการ 

 
 
 
 
 

 
 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมตรวจสอบ 

 
 
- กรรมการ 

 
 

 
- ผูช่้วยอธิการบดี 

 
 

- ผูอ้  านวยการ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 
 

 
โครงการความร่วมมือ
ระหวา่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กบั
ภาคอุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
บริษทั ชิลแมทซ์ 
จ ากดั 

 
 
บริษทั บูลฟินิกซ์อิน
โนเวชัน่ จ ากดั 

 
 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
สถาบนัวิจยัและ
พฒันาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม 
 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
 

 
 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบ
ปรับอากาศ - น าเขา้,คา้ปลีก
,คา้ส่ง 
 
ใหบ้ริการทางวิศวกรรมและ
ใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิค 
 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
 
หน่วยงานภาครัฐ 
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ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

8. 
 

นายภาสกร 
เช่ียวชาญกิจ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
- ไม่มี - 

37 - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขา
ออกแบบเคร่ืองกล 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2556 
 
 
 

2547 - 2555 

- ผูจ้ดัการฝ่ายซ่อม
บ ารุง  

 
- Maintenance 

Supervisor 
 
 
- Engineer Head 

Section 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เนชัน่แนล 
สตาร์ช แอนด ์เคมิเคล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 
บริษทั สยามเดลมอง
เต ้จ ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
ส่งออก ขายปลีก ขายส่งแป้ง
มนัส าปะหลงัแปรรูป 

 
 
พืชผลไมบ้รรจุภาชนะปิด
ผนึก 

9. นางสาว          
นิชานนัท ์ 
รัตนเกตุ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
นางสาว      
ณภาภรณ์     
รัตนเกตุ 

44 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ (MBA) สาขา
การตลาด 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

ไม่มี -  2548 - ปัจจุบนั 
 
 
2550 - ปัจจุบนั 

- ผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบติัการ 

 
- กรรมการ  

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั เอน็ พี อาร์ 
ทรานส์ ทวัร์ จ ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
ประกอบกิจการขนส่ง
พนกังานบริษทัต่างๆ 

10. นายนฤบดี       
ยี่บุญยนัต ์
  
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
- ไม่มี - 

35 - ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินท
ร์ 

ไม่มี - 2556 - 2558 
(แจง้ลาออก 1
กนัยายน 2558) 
 
2550 - 2556 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล
และธุรการ 

 
 
- หวัหนา้แผนก
ทรัพยากรมนุษย ์ 

- บริษทั เอทีพี 30 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 

-  บริษทั บางกอก
โคมตัสุเซลส์ จ ากดั 

- ใหบ้ริการรถโดยสาร
รับส่งบุคลากร 
 
 

- จ าหน่ายอะไหล่สินคา้ 

11. นางสาวพรรณี 
คูหาวลัย ์
 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
- ไม่มี - 
 

37 - ปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ (MBA) 
สาขาวิชาการบญัชีบริหาร 
วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

- ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขา
บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ไม่มี - 2552 - ปัจจุบนั - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 

 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
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ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) วุฒิการศึกษา 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

12. นางสาวโชติกา 
วีระศิลป์ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
- นางสาว
จินตนา            
วีระศิลป์ 

31 - ปริญญาตรี คณะบญัชี สาขา 
บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2549 - 2557 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน   
และควบคุม 
 
ผูช่้วยอาวโุส  
ผูต้รวจสอบบญัชี 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
ส านกังานตรวจสอบบญัชี 

13. นายชยัยทุธ 
นวลสาย 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
- ไม่มี - 
 

41 - ปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ความปลอดภยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 

- ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัราช
นครินทร์ 

ไม่มี - 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2556 - 2557 
 
 

2550 - 2556  

- ผูจ้ดัการฝ่ายความ
ปลอดภยั 

 
- เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัวิชาชีพ 

 
- เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัวิชาชีพ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน) 

 
บริษทั ส าปะหลงั
พฒันา จ ากดั 

 
บริษทั ส.วชิรพนัธ์ุ ซี
เนียร์ จ ากดั 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 

 
ผลิตและจ าหน่ายแป้งมนั
ส าปะหลงัดดัแปลง 

 
บริการบรรจุผลิตภณัฑหี์บ
ห่อ 

14. นางสาวสุมาลี
เอกนิพิฐสริ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
- ไม่มี - 
 
 

45 - ปริญญาโท คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชนั 

- ปริญญาตรี คณะอกัษร
ศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปกร 
 

ไม่มี - 2557-ปัจจุบนั 
 
 
2548-ปัจจุบนั  

เลขานุการบริษทั 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั 
(มหาชน)  

 
ส านกังานผูแ้ทน เกีย 
โพรเซส เอน็จิเน่ียร่ิง 
พีทีอี. ลิมิเตด็. 

ใหบ้ริการรถโดยสารรับส่ง
บุคลากร 
 
ส านกังานผูแ้ทนเพ่ือให้
ค าแนะน าในดา้นต่างๆ
เก่ียวกบัตวัสินคา้ของ
ส านกังานใหญ่ท่ีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 
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ข้อมูลบริษทัที่เกีย่วข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / 
ผู้มอี านาจควบคุม และ

เลขานุการ 

บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้อง 

บมจ. เอทีพ ี30 1 2 3 4 5 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,,@,/,///(20.14%)B x,@,///(51.00%)** xx,@,///(100%)* x,@,# xx,@,///(99.99%)*** xx,@,///(35.00%)** 
2. นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(15.09%)B     xx,@,///(25.00%)^ 

3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(20.14%)B xx,@,///(51.00%)** xx,@,///(100%)* xx,@,# xx,@,///(99.99%)*** ///(35.00%)** 
4. นายปิยะ เตชากลู xx,=,@,/,//,///(22.39%)B      
5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      

6. ดร.สุพจน ์เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=      
7. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      

8. นายชยัยทุธ นวลสาย C,//,=      
9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
10. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      

11. นายนฤบดี ยี่บุญยนัต ์ C,//      
12. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
13. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      

14. นางสาวสุมาลี เอก
นิพิฐสริ 

////      
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รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร /    
ผู้มอี านาจควบคุม และ

เลขานุการ 

บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้อง 

บมจ. เอทีพ ี30 6 7 8 9 10 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,xx,@,/,///(20.14%)B xx,@,///(25.00%)**  xx,@,///(17.21%) xx,@,# xx,@,///(16.00%)* 
2. นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(15.09%)B ///(75.00%)     

3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(20.14%)B ///(25.00%)**    ///(16.00%)* 
4. นายปิยะ เตชากลู xx,=,@,/,//,///(22.39%)B  xx,@,///(47.25%)    
5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      

6. ดร.สุพจน ์เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=      
7. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
8. นายชยัยทุธ นวลสาย C,//,=      

9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
10. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      
11. นายนฤบดี ยี่บุญยนัต ์ C,//      

12. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
13. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
14. นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ ////      
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    รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / 
ผู้มอี านาจควบคุม และ

เลขานุการ 

บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้อง 

บมจ. เอทีพ ี30 11 12 13 14 15 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,xx,@,/,///(20.14%)B  xx,@,///(49.99%)*** 
xx,@, 

///(50.00%)***** 
 xx,@,///(4.23%) 

2. นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(15.09%)B      

3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(20.14%)B  ///(49.99%)*** ///(50.00%)*****   
4. นายปิยะ เตชากลู xx,=,@,/,//,///(22.39%)B    xx,@, #  
5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      

6. ดร.สุพจน ์เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,= xxx,xxxx     
7. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
8. นายชยัยทุธ นวลสาย C,//,=      

9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
10. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      
11. นายนฤบดี ยี่บุญยนัต ์ C,//      

12. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
13. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
14. นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ ////      

 
 
 
 
 
 



หน้า 13 

    รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / 
ผู้มอี านาจควบคุม และ

เลขานุการ 

บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้อง 

บมจ. เอทีพ ี30 16 17 18 19 20 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,xx,@,/,///(20.14%)B xx,@,///(25.00%)** 
xx,@, 

///(68.26%)***** 
 $ 

x,@, 
///(99.99%)**** 

2. นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(15.09%)B      

3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(20.14%)B  ///(68.26%)*****    
4. นายปิยะ เตชากลู xx,=,@,/,//,///(22.39%)B      
5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      

6. ดร.สุพจน ์เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=   xx,@,///(99.99%)   
7. นายก าชยั  บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
8. นายชยัยทุธ นวลสาย C,//,=      

9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
10. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      
11. นายนฤบดี ยี่บุญยนัต ์ C,//      

12. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
13. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
14. นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ ////      

 
 
 
 
 
 



หน้า 14 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร /    
ผู้มอี านาจควบคุม และ

เลขานุการ 

บริษทั บริษทัที่เกีย่วข้อง 

บมจ. เอทีพ ี30 21 22 23 24 25 

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,xx,@,/,///(20.14%)B xx,@,///(25.00%)** xx,@,///(50.00%)** 
xx,@, 

///(2.8644%)***** 
  

2. นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(15.09%)B    xx,@,///(99.99%)  

3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(20.14%)B ///(25.00%)** ///(50.00%)** ///(2.8644%)*****  xx,@ 
4. นายปิยะ เตชากลู xx,=,@,/,//,///(22.39%)B      
5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      

6. ดร.สุพจน ์เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=      
7. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
8. นายชยัยทุธ นวลสาย C,//,=      

9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
10. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=      
11. นายนฤบดี ยี่บุญยนัต ์ C,//      

12. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
13. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      
14. นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ ////      

 
 
 
 
 
 



หน้า 15 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร /     
ผู้มอี านาจควบคุม และ

เลขานุการ 

บริษทัฯ บริษทัที่เกีย่วข้อง 

บมจ.เอทีพ ี30 26 27 28   

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ x,xx,@,/,///(20.14%)B      
2. นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ์ $,+,@,/,///(15.09%)B ///(8.00%)A ///(11.76%)    

3. นางสมหะทยั พานิชชีวะ xx,///(20.14%)B xx,@     
4. นายปิยะ เตชากลู xx,=,@,/,//,///(22.39%)B      
5. นางสุวรรณี ค ามัน่ xx,xxx,xxxx      

6. ดร.สุพจน ์เธียรวฒิุ xx,xxx,xxxx,=      
7. นายก าชยั บุญจิรโชติ xx,xxx,xxxx      
8. นายชยัยทุธ นวลสาย C,//,=      

9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์ //      
10. น.ส.นิชานนัท ์รัตนเกตุ C,//,=   xx,@,///(99.94%)   

11. นายนฤบดี ยี่บุญยนัต ์ C,//      
12. น.ส.พรรณี คูหาวลัย ์ //      
13. นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ //      

14. นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ ////      
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 16 

 
หมายเหตุ :  

1)        x : ประธานกรรมการ, $ : รองประธานกรรมการ, + : ท่ีปรึกษา,  xx:  กรรมการ, xxx: กรรมการตรวจสอบ,  xxxx : กรรมการอิสระ, @: กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม, 
/: กรรมการบริหาร, = : กรรมการบริหารความเส่ียง,  //:  ผูบ้ริหาร, /// : ผูถื้อหุน้, //// :  เลขานุการบริษทั,# : ไม่มีขอ้มลูเปิดเผยโดยอา้งอิงขอ้มลูจาก DBD 

2)        ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทันั้น 
3)        *: สดัส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิช

ชีวะ / เดก็หญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ) 
4)        ** : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั ชาติชีวะ จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทยั พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริศ พานิชชีวะ 

/ เดก็หญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ)  
5)        *** : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั ชีวาทยั จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ) 
6)        **** : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) (เก่ียวขอ้งกบั นายชาติชาย พานิชชีวะ) 
7)        ***** : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่น บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั และนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทยั พานิชชีวะ 
          (ซ่ึงบริษทั ไพลกัษณ์ ถือโดย บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั)  
8)        ^ : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ ์) 
9)        A : สดัส่วนการถือหุน้โดยผา่นบริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั (เก่ียวขอ้งกบั นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ์) 
10)      B : รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่และสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 ดงัน้ี 

-         กลุ่มนายปิยะ เตชากลู สดัส่วนร้อยละ 22.39 ประกอบดว้ย นายปิยะ เตชากลูและนางสายสุทธ์ิ เตชากลู 
-         กลุ่มพานิชชีวะ สดัส่วนร้อยละ 20.14 ประกอบดว้ย นายชาติชาย พานิชชีวะ นางสมหะทยั พานิชชีวะ นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ เดก็หญิ’

อาภาพิศ พานิชชีวะ นาวสาวนนัทิยา พานิชชีวะ นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ และนางจรูญลกัษณ์ พานิชชีวะ 
-          กลุ่มกรมดิษฐ ์สดัส่วนร้อยละ 15.09 ประกอบดว้ยนายวิวฒัน ์กรมดิษฐ ์บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั และนางสาววิชยา กรมดิษฐ ์

11)      C : นายชยัยทุธ นวลสาย ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็น ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 เป็นตน้ไป 
-                       นายนฤบดี ยี่บุญยนัต ์ไดแ้จง้ลาออกจากการเป็น ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 เป็นตน้ไป 

-                             นางสาวนิชานนัท ์รัตนเกตุ ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็น รองกรรมการผูจ้ดัการ ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
 



หน้า 17 

รายช่ือบริษทัที่เกีย่วข้อง 

รายช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

1. บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอน
เมนทอล เทคโนโลยี จ ากดั 

ใหบ้ริการบ าบดัน ้าเสีย 

2. บริษทั ชาติชีวะ จ ากดั ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษา 

3. บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 
1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลงัสินคา้ ซ้ือ ขาย เช่า และจดัการทรัพยอ่ื์นเก่ียวกบั
โรงงาน คลงัสินคา้ 
2. ประกอบกิจการคา้ท่ีดิน ท าการจดัสรรท่ีดินและบา้น 

4. บริษทั ชีวาทยั อินเตอร์เชนจ ์
จ ากดั 

การใหเ้ช่า การขาย การซ้ือและด าเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์

5. บริษทั อมตะ ปิโตรเลียม จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(เช่าสถานท่ีศูนยก์ารคา้ พร้อมบริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง) 
6. บริษทั กรมดิษฐ ์พาร์ค จ ากดั ใหเ้ช่าอาคาร พร้อมทั้งใหบ้ริการและสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งและใหเ้ช่าท่ีดิน 

7. บริษทั แก๊สแอนดเ์กียร์ โซลชูัน่ส์ 
จ ากดั 

ประกอบกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และเคร่ืองใชท้างอุตสาหกรรม - คา้ปลีก,คา้ส่ง 

8. บริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั 
(มหาชน) 

ลิซซ่ิง (ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น) เช่าซ้ือ (รถยนต ์เคร่ืองจกัร และทรัพยสิ์นอ่ืน ) 

9. บริษทั คา้ไพบูลย ์จ ากดั 
เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจ ากดั
และบริษทัมหาชนจ ากดั 

10. บริษทั ชา้งไอแลนด ์รีสอร์ท 
จ ากดั 

รีสอร์ทและสปา 

11. บริษทั ชิลแมทช ์จ ากดั จ าหน่ายอุปกรณ์และระบบปรับอากาศ - น าเขา้,คา้ปลีก,คา้ส่ง 
12. บริษทั ชีวาทยั ฮพั ซูน จ ากดั การใหเ้ช่า ขาย ซ้ือและด าเนินงานดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ 
13. บริษทั ดีที แอนด ์จี จ ากดั เขา้เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรับผิดชอบในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั 

14. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทรานส์เน็ต 
2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ใหบ้ริการขนส่งทางบก 

15. บริษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

ป่ันเสน้ดา้ยและทอผา้ซ่ึงใชว้ตัถุดิบจากเส้นใยสงัเคราะห์ - ผูผ้ลิต 

16. บริษทั ทุนไพบูลย ์จ ากดั ประกอบกิจการโฮลด้ิง 
17. บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั 

(มหาชน) 
การประกนัวินาศภยั 

18. บริษทั บลฟิูนิกซ์อินโนเวชัน่ บริการทางวิศวกรรมและใหค้ าปรึกษาทางเทคนิค 



หน้า 18 

รายช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

จ ากดั 
19. บริษทั บางกอก คริสตลั จ ากดั อิฐแกว้ กระเบ้ือง-ผูผ้ลิต,คา้ส่ง 
20. บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั 

จ ากดั 
การใหเ้ช่ายานยนตช์นิดนัง่ส่วนบุคคลรถกระบะ รถตูแ้ละรถขนาดเลก็ท่ีคลา้ยกนั 

21. บริษทั ไพบูลยธุ์รกิจ จ ากดั ใหเ้ช่าอาคารสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ 
22. บริษทั ไพลกัษณ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจโฮลด้ิง  
23. บริษทั สีมาธานี จ ากดั หอ้งพกั,อาหาร,เคร่ืองด่ืม,อ่ืนๆ 

24. บริษทั อมตะ ทรานสปอร์ต จ ากดั ใหเ้ช่ารถยนต ์พร้อมบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
25. บริษทั อมตะ วีเอน็ จ ากดั 

(มหาชน) 
ประกอบกิจการลงทุนในบริษทัอ่ืนๆ 

26. บริษทั อมตะ โฮลด้ิง จ ากดั นายหนา้ ตวัแทน ส่งออก อาหารกระป๋อง-ส่งออก 

27. บริษทั กรมดิษฐ ์คอร์ป จ ากดั 
การใชเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน พ้ืนท่ี) พร้อมการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง (สาธารณูปโภค) 
ขายหนงัสือ 

28. บริษทั เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ 
จ ากดั 

ประกอบกิจการใหบ้ริการขนส่งพนกังานบริษทัต่างๆ 

 



 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของ    
บริษัทย่อย 

 
 
 
 
 
 

บริษทัไม่มบีริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของ

บริษัท (compliance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จาํกดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยหวัหนา้ทีม

ตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบติั วฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวมนพทัธ์      
ภูมิรัตนจรินทร์ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
นางสาวกลุยา 
ภูมิรัตนจรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 - ปริญญาตรี หลกัสูตรบญัชี
บณัฑิต สาขาการบญัชี คณะ
บญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
 

- ปริญญาโท หลกัสูตรบญัชี
มหาบณัฑิต สาขาวิชาบญัชี
บริหาร คณะพาณิชยศ์าสตร์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
Training 
- Clinic IA of The Institute of 
Internal Auditors of 
Thailand (IIA) :Topic Fraud 
Audit and Caution for Audit 

- Pre-CIA Course of 
Chulalongkorn University 

- Analysis Fundamental 
Information in Financial 
market and stock market of 
Thailand Securities Institute 
(TSI) 

- - 2551 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior 

Internal 

audit 

manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั พี

แอนดแ์อล 

อินเทอร์นอล 

ออดิท จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใหบ้ริการตรวจสอบภายใน 

ตวัอยา่งธุรกิจท่ีใหก้ารตรวจสอบ 

ไดแ้ก่ 

- ธุรกิจโทรคมนาคม 

- ธุรกิจซ้ือ มาขายไป(สินคา้ไอที) 

- ธุรกิจผลิตชิน ้ส่วนรถยนต ์

- ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

- ธุรกิจบริการเรือเฟอร์ร่ี 

- ธุรกิจผลิตจิวเวลล่ี 

- ธุรกิจโรงพยาบาล 

- ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

- ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

- ธุรกิจสินเช่ือเงินสดส่วนบุคคล 

- ธุรกิจจาํหน่ายพลงังาน 

  (ชีวมวล) 

- ธุรกิจผลิตสินคา้เคร่ืองด่ืม 

- เป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

 

หน้า 1 



ลาํดบั รายช่ือ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษทั 
(%) 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

1. นางสาวมนพทัธ์ 
ภูมิรัตนจรินทร์ 
 
 (ต่อ) 

2548 - 2549 

 

 

 

2546 - 2547 

 

 

 

 

2541 - 2546 

Marketing 

Officer 

 

 

Assistant 

Teacher 

 

 

 

Accountant 

staff 

หลกัทรัพย ์

ซีมิโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 

 

มหาวิทยาลยั

ธุรกิจ

บณัฑิตย ์

(คณะบญัชี) 

 

สมาคม

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

- สถาบนัการศึกษา 

 

 

 

 

- สมาคมเทคโนโลย ี
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

 
 
 
 

 
 

บริษทัไม่มกีารประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 5 รายงานและงบการเงนิปี 2557 และปี 2558 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2557 

 

 



 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ       
งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุ    
เร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจาก               
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและ   
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง       
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก 
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
การจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละ          
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน
โดยรวม 



2 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและ            
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร          
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.1 เก่ียวกบัการแกไ้ขการค านวณค่าเส่ือมราคา  โดยบริษทัฯ
ไดป้รับงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นตวัเลขเปรียบเทียบแลว้ ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ไดมี้
เง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

เร่ืองอืน่ 

บริษทัฯไดเ้คยน าเสนองบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 อยา่งไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารไดต้รวจพบความคลาดเคล่ือนในการค านวณค่าเส่ือมราคาตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
1.3 บริษทัฯจึงไดมี้การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ข้ึนใหม่และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของงวด
ก่อนตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้  

 
 
 
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 21 พฤษภาคม 2558 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,827,707            2,198,806              1,740,944              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 23,112,079            22,812,247            27,827,446            

สินคา้คงเหลือ 490,657                -                            -                            

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 1,647,648              1,647,838              1,550,070              

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,933,125              5,101,963              2,871,190              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 43,011,216            31,760,854            33,989,650            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 426,554 271,395                265,457                

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 8 295,504,391          226,420,827          178,843,552          

อุปกรณ์ 9 5,050,594              3,884,012              2,200,306              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 519,189                538,210                426,320                

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 123,294                818,115                847,359                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 301,624,022          231,932,559          182,582,994          

รวมสินทรัพย์ 344,635,238          263,693,413          216,572,644          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 19,415,201            3,000,000              5,000,000              

เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,000,000              -                            -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 30,484,322            31,545,763            30,120,129            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 53,119,252            33,542,745            28,119,007            

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 13 3,340,326              3,044,260              -                            

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง

   รอตดับญัชีภายในหน่ึงปี 618,479                618,479                377,965                

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 607,528                508,916                173,847                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 112,585,108          72,260,163            63,790,948            

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 145,358,648          110,299,603          83,080,170            

เงินกูย้ืมระยะยาว  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 13 1,703,318              5,043,645              -                            

ก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง

   รอตดับญัชี - สุทธิจากส่วนท่ีตดัจ าหน่ายภายในหน่ึงปี 735,847                1,354,326              1,171,242              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 11,143,358            7,296,163 5,119,199              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 1,241,616              718,247                582,394                

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 789,305                391,802                287,302                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 160,972,092          125,103,786          90,240,307            

รวมหนีสิ้น 273,557,200          197,363,949          154,031,255          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556

(ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 40,000,000            40,000,000            40,000,000            

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 40,000,000            40,000,000            40,000,000            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17 2,800,000              2,400,000              2,000,000              

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 28,278,038            23,929,464            20,541,389            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 71,078,038            66,329,464            62,541,389            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 344,635,238          263,693,413          216,572,644          

-                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2557 2556
(ปรับปรุงใหม)่

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 234,311,237           206,142,115             
รายไดอ่ื้น 697,977                  743,168                   
รวมรายได้ 235,009,214           206,885,283             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนบริการ 189,921,187           169,197,470             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 17,905,804             18,767,306               
รวมค่าใช้จ่าย 207,826,991           187,964,776             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 27,182,223             18,920,507               
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (15,206,964)           (10,671,008)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 11,975,259             8,249,499                
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (3,938,310)             (2,461,424)               
ก าไรส าหรับปี 8,036,949               5,788,075                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (360,469)                -                               
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 17 72,094                    -                               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (288,375)                -                               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 7,748,574               5,788,075                

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 18
ก าไรส าหรับปี 0.05                        0.04                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 



2557 2556
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 11,975,259             8,249,499                
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 25,521,253             19,070,870               
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 80,696                    30,180                     
   ขาดทุนจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง -                             2,263,429                
   ตดัจ  าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง (618,479)                (538,459)                  
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 190                         -                               
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 95,901                    -                               
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 189,900                  135,853                   
   รายไดด้อกเบ้ีย (7,759)                    (16,609)                    
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,206,964             10,671,008               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 52,443,925             39,865,771               
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (299,832)                (2,984,801)               
   สินคา้คงเหลือ (490,657)                -                               
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 318,143                  (2,230,773)               
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 624,748                  25,698                     
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,058,065               3,145,326                
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 98,612 335,069                   
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 397,503                  104,500                   
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 57,150,507             38,260,790               
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (27,000)                  -                               
   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 545,391                  1,550,070                
   รับดอกเบ้ีย 7,759                      16,609                     
   จ่ายดอกเบ้ีย (16,376,561)           (10,671,008)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (2,308,084)             (2,044,188)               
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 38,992,012             27,112,273               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั



2557 2556
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (155,158)                (5,938)                      
จ่ายช าระเจา้หน้ีสินทรัพย์ (3,904,506)             (6,839,198)               
ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (3,971,306)             (16,618,189)             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 700,000                  950,000                   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (7,330,970)             (22,513,325)             
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 17,000,000             (2,000,000)               
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 5,000,000               -                               
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง -                             24,151,600
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (37,772,880)           (33,595,591)             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                             9,500,000                
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (3,044,261)             (1,412,095)               
จ่ายเงินปันผล (4,215,000)             (785,000)                  
เงินสดสุทธใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (23,032,141)           (4,141,086)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 8,628,901               457,862                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,198,806               1,740,944                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10,827,707             2,198,806                

-                             -                               
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 
   ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าการเงิน 92,408,432             50,087,162               
   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ -                             3,904,506                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั



ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 40,000,000              2,000,000                24,470,411              66,470,411              
ผลสะสมจากการการแกไ้ขการค านวณคา่เส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่ง (หมายเหตุ 2.1)  -                              -                              (3,929,022)              (3,929,022)              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 40,000,000              2,000,000                20,541,389              62,541,389              
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15) -                              400,000                   (400,000)                 -                              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                              -                              (2,000,000)              (2,000,000)              
ก าไรส าหรับปี -                              -                              5,788,075                5,788,075                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                              -                              5,788,075                5,788,075                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 40,000,000              2,400,000                23,929,464              66,329,464              

-                              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 40,000,000              2,400,000                28,109,933              70,509,933              
ผลสะสมจากการการแกไ้ขการค านวณคา่เส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่ง (หมายเหตุ 2.1)  -                              -                              (4,180,469)              (4,180,469)              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 40,000,000              2,400,000                23,929,464              66,329,464              
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15) -                              400,000                   (400,000)                 -                              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                              -                              (3,000,000)              (3,000,000)              
ก าไรส าหรับปี -                              -                              8,036,949                8,036,949                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              (288,375)                 (288,375)                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              7,748,574                7,748,574                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 40,000,000              2,800,000                28,278,038              71,078,038              

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บาท)
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บริษัท เอทพี ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจ ากดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั อมตะทรานสปอร์ต จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้น        
รายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้บริการขนส่ง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 700/199 
หมู่ท่ี 1 ต  าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ       
แปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั โดยบริษทัฯ
จดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัและได้เปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั” เป็น 
“บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)” กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 71 
ล้านบาท และจ านวน 40 ล้านบาท ตามล าดับ ถึงแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะท าให้เกิดข้อสงสัยเก่ียวกับ
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัฯ แต่เน่ืองจากผูถื้อหุ้นไดใ้ห้ค  ามัน่เป็นหนงัสือท่ีจะให้
การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเน่ืองแก่บริษทัฯ จากเหตุผลดงักล่าวงบการเงินยงัคงจดัท าข้ึนภายใต ้   
ขอ้สมมติฐานในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกิจการ 

1.3 บริษทัฯไดเ้คยน าเสนองบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 อยา่งไร
ก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ตรวจพบความคลาดเคล่ือนในการค านวณค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
บริษทัฯจึงไดมี้การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ข้ึนใหม่และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของ
งวดก่อนตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.1 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.1 การแก้ไขการค านวณค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

 บริษทัฯไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และไดน้ าเสนองบการเงินดงักล่าวแลว้
ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อมาในระหวา่งการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ พบว่าข้อมูลต้นทุนของยานพาหนะท่ีใช้ในการค านวณค่าเส่ือมราคา         
ไม่สอดคล้องกบัยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทและทะเบียนสินทรัพย ์บริษทัฯจึงได้ปรับยอ้นหลัง      
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2556 เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ผลสะสมของการแกไ้ขรายการดงักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จมีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี                       

31 ธนัวาคม 2556 
ณ วนัท่ี                          

1 มกราคม 2556 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ลดลง  1,325 2,281 
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง 
   รอตดับญัชีเพิ่มข้ึน 497 398 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 395 310 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน 2,753 1,560 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 4,180 3,929 
   

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2556 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ก าไรหรือขาดทุน:  
รายไดอ่ื้นเพิ่มข้ึน 122 
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน  1,169 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 1,904 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 1,108 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯลดลง 251 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)  0.002 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต            
มีรายละเอียดดงัน้ี 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงาน       

ท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ได้รับการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อยา่งไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม              
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดังกล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนก็ได ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯรับรู้รายการก าไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้  

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั    
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ    
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 อะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
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4.5 ยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ            
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี  

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง -  10 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร -  5, 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน -  5 ปี 
ยานพาหนะ -      5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับยานพาหนะส าหรับขนส่งระหวา่งประกอบและทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการยานพาหนะส าหรับขนส่ง และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.6 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ                
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง            
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.7 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่ายานพาหนะส าหรับขนส่ง และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ     
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตาม          
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่ายานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ        
ส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 



 7 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของยานพาหนะส าหรับขนส่ง และ
อุปกรณ์ของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษัทฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด             
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมิน 
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.10 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป                 
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.11 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไร   
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ         
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 
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สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร   
ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอนหรือรับ
โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ               
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ี
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 
และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของยานพาหนะส าหรับขนส่ง และอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ในอนาคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน    
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯ
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2557 2556 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
ตน้ทุนบริการรถร่วม 4.3 4.5 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 7.4 4.7 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1.1 0.8 อตัราตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.6 - ร้อยละ 8.5 ต่อปี 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ลูกหนีอ้ืน่ - บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 7)   
กรรมการของบริษทัฯ - 644 
ค่าเบีย้ประกนัภัยล่วงหน้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ (มีกรรมการร่วมกนั) 3,766 3,207 
เจ้าหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)   
ตน้ทุนบริการรถร่วมคา้งจ่าย (มีผูบ้ริหารร่วมกนั) 942 942 
ตน้ทุนบริการรถร่วมคา้งจ่าย (นอ้งชายของผูบ้ริหาร) 145 177 

 1,087 1,119 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)   
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย (มีกรรมการร่วมกนั) 3,489 1,328 
ค่าเช่าและค่าบริการคา้งจ่าย (มีกรรมการร่วมกนั) 120 114 

 3,609 1,442 

เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 

เงินกูย้ืม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 

 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 

 
ลดลงระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2557 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ - 10,000 (5,000) 5,000 
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ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมดงักล่าวมีอายุ 1 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี เงินกูย้ืมน้ีค  ้าประกนั
โดยการจ าน ายานพาหนะส าหรับขนส่งบางส่วนของบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปี ส้ินสุดว ันท่ี  31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                   
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,200 4,193 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 89 83 
รวม 6,289 4,276 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 21,735 21,380 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  224 712 
รวมลกูหน้ีการคา้ 21,959 22,092 
รายไดค้า้งรับ 1,026 - 

รวม 22,985 22,092 
ลกูหน้ีอ่ืน   
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กรรมการ (หมายเหตุ 6) - 279 
เงินทดรองจ่ายแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - 365 
เงินทดรองจ่าย 110 44 
ลกูหน้ีอ่ืน 17 32 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 127 720 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 23,112 22,812 
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8. ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ยานพาหนะ 
ยานพาหนะ 
ส าหรับขนส่ง  

 ส าหรับขนส่ง ระหวา่งประกอบ รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 213,500 3,717 217,217 
ซ้ือเพ่ิม 68,979 15,578 84,557 
จ าหน่าย (26,429) - (26,429) 
โอน 18,722 (18,722) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 274,772 573 275,345 
ซ้ือเพ่ิม 94,476 - 94,476 
จ าหน่าย (1,115) - (1,115) 
โอน 158 - 158 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 368,291 573 368,864 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 38,416 - 38,416 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ 18,505 - 18,505 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - ปรับปรุงใหม่ (7,996) - (7,996) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 48,925 - 48,925 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 24,490 - 24,490 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (335) - (335) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 73,080 - 73,080 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 225,848 573 226,421 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 294,931 573 295,504 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
2556 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ ) - ปรับปรุงใหม่   18,505 

2557 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ )   24,490 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่งซ่ึงได้มาตามสัญญาเช่า      
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 249.7 ลา้นบาท (2556: 175.5 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดน้ ายานพาหนะส าหรับขนส่งมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวนประมาณ 28.8 ลา้นบาท (2556: 19.6 
ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินและกรรมการ 
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9. อุปกรณ์ 

(หน่วย : พนับาท) 

  เคร่ืองตกแต่ง  ส่วนปรับปรุง  

 ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ เคร่ืองมือ  อาคารเช่า  

 อาคารเช่า ส านกังาน เคร่ืองใช ้ ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 1,423 1,564 997 42 4,026 

ซ้ือเพ่ิม 1,176 826 185 7 2,194 

โอน 7 42 - (49) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 2,606 2,432 1,182 - 6,220 

ซ้ือเพ่ิม 960 893 50 - 1,903 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 3,566 3,325 1,232 - 8,123 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 280 897 606 - 1,783 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 102 290 160 - 552 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 382 1,187 766 - 2,335 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 187 417 134 - 738 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 569 1,604 900 - 3,073 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 2,224 1,245 416 - 3,885 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 2,997 1,721 332 - 5,050 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      

2556 (จ านวน 0.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ) 552 

2557 (จ านวน 0.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ) 738 

 



 14 

10. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 2557 2556 2557 2556 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - MOR+1.5 - 3,000 
ตัว๋แลกเงิน 8.5 - 19,415 - 
รวม   19,415 3,000 

 วงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน ค ้ าประกนัโดยการจ าน ายานพาหนะส าหรับขนส่งบางส่วนของ
บริษทัฯ 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
เจา้หน้ีการคา้  22,016 19,710 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 1,087 1,119 
เจา้หน้ีอ่ืน 433 296 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ - 3,904 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,278 5,045 
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 6) 3,489 1,328 
ค่าเช่าและค่าบริการคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 120 114 
เงินทดรองรับ 61 30 
รวม 30,484 31,546 

12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 232,606 169,048 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (34,128) (25,205) 
รวม 198,478 143,843 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (53,119) (33,543) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 145,359 110,300 
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บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่ายานพาหนะส าหรับขนส่งเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 5 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 66,790 165,816 232,606 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (13,671) (20,457) (34,128) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 53,119 145,359 198,478 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 43,865 125,183 169,048 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (10,322) (14,883) (25,205) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 33,543 110,300 143,843 

13. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ในปี 2556 บริษทัฯท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินตาม
สัญญาจ านวน 9.5 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นต ่า
ของธนาคาร (MLR) บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯเบิกเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้เตม็จ านวน 

 วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้ าประกนัโดยการจ าน ายานพาหนะส าหรับขนส่งบางส่วนของ
บริษทัฯ 
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14. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 718 582 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  135 113 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 29 23 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 360 - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 1,242 718 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 135 113 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 29 23 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 164 136 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้รายการต่อไปน้ีในส่วน 
   ของก าไรหรือขาดทุน 

  

ตน้ทุนบริการ 69 47 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 95 89 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวนสะสมของขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ซ่ึงรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีจ านวนทั้งส้ิน 0.4 ลา้นบาท (2556: ไม่มี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.4 4.0 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนอยูก่บัชนิดการจา้งงาน) 4 - 6 4 - 6  
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 5 - 50 5 - 40 
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 จ านวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์   
ส าหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ภาระผกูพนัตาม 

โครงการผลประโยชน์ 
การปรับปรุงตามประสบการณ์
ท่ีเกิดจากหน้ีสินโครงการ 

ปี 2557 1,242 451 
ปี 2556 718 - 
ปี 2555 582 - 
ปี 2554 440 - 

15. ส ารองตามกฎหมาย 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัฯตอ้งจดัสรรทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผลก าไรซ่ึงบริษัทฯท ามาหาได้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวน          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนทุนของบริษทัฯ ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่าย         
เงินปันผลได ้

16. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 
 

\ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 36,980 29,069 
ค่าใชจ่้ายรถร่วม 62,690 64,639 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 25,521 19,071 
ค่าเบ้ียประกนัภยัและค่าพรบ. 7,214 5,277 
ค่าน ้ามนั 52,604 46,407 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถยนต ์ 13,559 10,398 



 18 

17. ภาษีเงินได้   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - 396 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,938 2,065 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3,938 2,461 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากประมาณการ         

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 72 - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 11,975 8.249 

   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 2,395 1,650 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 124 42 
ผลขาดทุนทางภาษี 824 - 
อ่ืน ๆ 595 769 

รวม 1,543 811 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 3,938 2,461 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีรายการผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ จ  านวน 4.1 ล้านบาท ท่ี  
บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัฯอาจ
ไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้
มาใชป้ระโยชน์ได ้

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 1 มกราคม 2556 
  (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะ 
    ส าหรับขนส่ง 

 
271 

 
394 

 
310 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 248 144 116 
 519 538 426 

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี    
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 2,236 1,036 583 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 8,907 6,260 4,536 

 11,143 7,296 5,119 

18. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี หลังจากสะท้อน
ผลกระทบของการแตกหุน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24  

 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนไดถู้กค านวณข้ึนใหม่โดยสะทอ้นถึง
ผลกระทบของการแตกหุน้ขา้งตน้ 

19. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ 
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บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการรถรับส่ง
พนักงาน และบริษัทฯด า เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เ ดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมิน                       
ผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

20. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจากก าไร 
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 2,000 5.00 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2556  2,000 5.00 

    
เงินปันผลประจ าปี ประกาศจ่ายจากก าไร 
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 30 เมษายน 2557 3,000 7.50 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557  3,000 7.50 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3 - 10 ปี  

บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 1.0 0.9 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.4 0.9 
มากกวา่ 5 ปี 0.4 0.6 
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21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการระยะยาว 

บริษทัฯได้ท าสัญญารับบริการกบับริษทัแห่งหน่ึง (“คู่สัญญา”) ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัคู่สัญญาจะ
ใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงบริษทัฯมีภาระจะตอ้งจ่ายค่าบริการเป็นจ านวน 2.0 ลา้นบาท 

21.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 2.6 ลา้นบาท (2556: 2.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ  

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า     
เงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกัน เจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีอ่ืน         
เงินกูย้ืมระยะสั้น หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี          
โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการ
กระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ี   
บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ส่วนใหญ่ไม่มี
ดอกเบ้ียหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี         
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 3.6 7.2 10.8 0.38 - 0.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 23.1 23.1 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.4 - 0.4 0.49 - 2.0 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19.4 - - - 19.4 8.5 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 
5.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.0 

 
8.5 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 30.5 30.5 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 53.1 145.4 - - 198.5 6.26 - 7.88 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 5.0 - 5.0 MLR บวกร้อยละ1.5 

ต่อปี 
       
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1.3 0.9 2.2 0.62 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 22.8 22.8 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.3 - 0.3 2.00 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 3.0 - 3.0 MOR  บวกร้อยละ 

1.50 ต่อปี 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 31.5 31.5 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 33.6 110.3 - - 143.9 5.21 -  8.90 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 8.1 - 8.1 MLR บวกร้อยละ 

1.5 ต่อปี 

 



 23 

22.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว       
เงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายช าระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือ    
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม  

23. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ  คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม    
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 3.85:1 (2556: 2.98:1)  

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในอตัราหุ้นละ75 บาท รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 30 
ลา้นบาท และอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฏหมายเพิ่มเติมจ านวน 443,130 บาท 

2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 40 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 400,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 70 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 700,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) อนุมัติการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ           
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

2) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท จ านวน 700,000 
หุน้ เป็นหุน้ละ 0.25 บาท จ านวน 280,000,000 หุน้ 

3) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 70 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 280,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 110 ล้านบาท (หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก 
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เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้แกไ้ขจ านวนเงินปันผลส าหรับปี 
2557 ท่ีประกาศจ่ายตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัจากจ านวน 30 ล้านบาทเป็นจ านวน 27 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีการแกไ้ขค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่งใหม่  

25. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 



 

 
บริษทั เอทีพี 30 จ  ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั”) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2558 

 

 



 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั”) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจาก               
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและ   
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง       
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก 
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
การจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละ          
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน
โดยรวม 



2 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและ            
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 
 
 
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2559 



(เดมิช่ือ "บริษัท เอทีพ ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั")

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97,475,153             10,827,707             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 24,852,087             23,112,079             

สินคา้คงเหลือ 604,599                  490,657                  

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายรอรับคืน 2,608,084               1,647,648               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,406,437               6,933,125               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 133,946,360           43,011,216             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,480,592 426,554

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 8 345,131,087           295,504,391           

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9 6,234,949               5,050,594               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 524,378                  123,294                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 353,371,006           301,104,833           

รวมสินทรัพย์ 487,317,366           344,116,049           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)



(เดมิช่ือ "บริษัท เอทีพ ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั")

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 -                              19,415,201             

เงินกูย้ืมระยะสั้น - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                              5,000,000               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 30,934,088             30,484,322             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 49,824,138             53,119,252             

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 -                              3,340,326               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 963,442                  1,226,007               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 81,721,668             112,585,108           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 12 158,577,560           145,358,648           

เงินกูย้ืมระยะยาว  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 -                              1,703,318               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 11,291,256             10,624,169             

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 1,590,493               1,241,616               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,070,867               1,525,152               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 172,530,176           160,452,903           

รวมหนีสิ้น 254,251,844           273,038,011           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)



(เดมิช่ือ "บริษัท เอทีพ ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั")

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท

      (2557: หุ้นสามญั 400,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท) 15 110,000,000           40,000,000             

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.25 บาท

      (2557: หุ้นสามญั 400,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท) 110,000,000           40,000,000             

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 107,189,597           -                              

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 3,833,130               2,800,000               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,042,795             28,278,038             

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 233,065,522           71,078,038             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 487,317,366           344,116,049           

-                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



(เดมิช่ือ "บริษัท เอทีพ ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั")

หมายเหตุ 2558 2557
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 264,268,537           234,311,237            
รายไดอ่ื้น 1,702,895               697,977                   
รวมรายได้ 265,971,432           235,009,214            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนบริการ 205,176,657           189,921,187            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28,345,210             17,905,804              
รวมค่าใช้จ่าย 233,521,867           207,826,991            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,449,565             27,182,223              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (18,781,991)           (15,206,964)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,667,574             11,975,259              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (1,869,687)             (3,938,310)               
ก าไรส าหรับปี 11,797,887             8,036,949                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                             (360,469)                  
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 -                             72,094                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             (288,375)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 11,797,887 7,748,574                

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19
ก าไรส าหรับปี 0.04                        0.05                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอทีพ ี30 จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558



บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)
(เดมิช่ือ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั")

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 40,000,000                -                                 2,400,000                  23,929,464                66,329,464                
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                                 -                                 400,000                     (400,000)                   -                                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                 -                                 -                                 (3,000,000)                (3,000,000)                
ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 8,036,949                  8,036,949                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                 -                                 (288,375)                   (288,375)                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 7,748,574                  7,748,574                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 40,000,000                -                                 2,800,000                  28,278,038                71,078,038                

-                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 40,000,000                -                                 2,800,000                  28,278,038                71,078,038                
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 15) 70,000,000                107,189,597              -                                 -                                 177,189,597              
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) -                                 -                                 1,033,130                  (1,033,130)                -                                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                                 -                                 -                                 (27,000,000)              (27,000,000)              
ก าไรส าหรับปี -                                 - -                                 11,797,887                11,797,887                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 - -                                 -                                 -                                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 11,797,887                11,797,887                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 110,000,000              107,189,597              3,833,130                  12,042,795                233,065,522              

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)



(เดมิช่ือ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั")

2558 2557
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 13,667,574              11,975,259              
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 34,260,028              25,521,253              
   เงินชดเชยคา่เสียหายจากสญัญาประกนัภยั (1,200,000)              -                               
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง (349,110)                 80,696                     
   ตดัจ  าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง (618,479)                 (618,479)                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 348,877                   189,900                   
   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 559,821                   96,091                     
   รายไดด้อกเบ้ีย (141,226)                 (7,759)                     
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 18,781,992              15,206,964              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 65,309,477              52,443,925              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,740,008)              (299,832)                 
   สินคา้คงเหลือ (113,942)                 (490,657)                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,453,684)              318,143                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (462,466)                 624,748                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (438,508)                 4,058,065                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -262,565 98,612
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 164,194                   397,503                   
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 61,002,498              57,150,507              
   เงินสดรับจากเงินชดเชยคา่เสียหาย 1,200,000                -                               
   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,087,827                545,391                   
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                               (27,000)                   
   รับดอกเบ้ีย 141,226                   7,759                       
   จ่ายดอกเบ้ีย (18,781,992)            (16,376,561)            
   จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (2,627,712)              (2,308,084)              
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 42,021,847              38,992,012              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)



บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน)
(เดมิช่ือ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั")

2558 2557
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (1,054,038)              (155,158)                 
จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ -                               (3,904,506)              
ซ้ือยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ (17,512,699)            (3,971,306)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรับขนส่ง 1,350,000                700,000                   
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (17,216,737)            (7,330,970)              
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (19,415,201)            17,000,000              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,000,000)              5,000,000                
เงินสดรับจากการการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 182,000,000            -                               
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายออกหุน้เพ่ิมทุน (6,013,003)              -                               
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (57,685,816)            (37,772,880)            
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (5,043,644)              (3,044,261)              
จ่ายเงินปันผล (27,000,000)            (4,215,000)              
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 61,842,336              (23,032,141)            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 86,647,446              8,628,901                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 10,827,707              2,198,806                
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 97,475,153              10,827,707              

-                           -                               
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
   ยานพาหนะส าหรับขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าการเงิน 67,609,614              92,408,432              
   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 888,275                   -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558



1 

บริษัท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษัท เอทพี ี30 คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั”) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทั
มหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้บริการขนส่ง ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 700/199 หมู่ท่ี 1 ต  าบลบา้นเก่า อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัแปรสภาพ
จากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั โดยบริษทัฯจดทะเบียน
การแปรสภาพบริษทัและไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั” เป็น “บริษทั เอทีพี 
30 จ ากดั (มหาชน)” กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออก    
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐาน   
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม  
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้
ในก าไรขาดทุนก็ได ้  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯรับรู้รายการก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังานทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ    
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ   
ฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน   
เม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั    
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ    
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลอื 

 อะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  

4.5 ยานพาหนะส าหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ยานพาหนะส าหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่ง ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี  

ยานพาหนะส าหรับขนส่ง -  10 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า -  5, 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน -  5 ปี 
ยานพาหนะ -      5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับยานพาหนะส าหรับขนส่งระหวา่งประกอบและทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการยานพาหนะส าหรับขนส่ง และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.6 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ                
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง            
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.7 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่ายานพาหนะส าหรับขนส่ง และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ     
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่ีได้มาตาม          
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
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 สัญญาเช่ายานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ        
ส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของยานพาหนะส าหรับขนส่ง และ
อุปกรณ์ของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษัทฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด             
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมิน 
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.10 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป                 
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.11 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไร   
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.12 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ         
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี       
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร   
ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอนหรือรับ
โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ               
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ี
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของยานพาหนะส าหรับขนส่งและอุปกรณ์ 
และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของยานพาหนะส าหรับขนส่ง และอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ในอนาคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน    
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 2557 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
ตน้ทุนบริการรถร่วม 4.0 4.3 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 5.8 7.4 อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1.1 1.1 อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา 0.3 - อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.3 0.6 ร้อยละ 8.5 ต่อปี 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ค่าเบีย้ประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (มีกรรมการร่วมกนั) 3,011 3,766 

เจ้าหนีก้ารค้า - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)   
บริษทั เอน็พีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ จ ากดั (มีผูบ้ริหารร่วมกนั) 908 942 
นายอ าพล เตชากลู (นอ้งชายของผูบ้ริหาร) - 145 

 908 1,087 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 11)   
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย - บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)     

(มีกรรมการร่วมกนั) 2,502 3,489 
ค่าท่ีปรึกษาคา้งจ่าย - นายวิวฒัน ์กรมดิษฐ์ 20 - 
ค่าเช่าและค่าบริการคา้งจ่าย - บริษทั กรมดิษฐพ์าร์ค จ ากดั                      

(มีกรรมการร่วมกนั) 126 120 

 2,648 3,609 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 

เงินกูย้มื 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 

 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 

 
ลดลงระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2558 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,000 - (5,000) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมดงักล่าวมีอายุ 1 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8.5 
ต่อปี เงินกูย้ืมน้ีค  ้าประกนัโดยการจ าน ายานพาหนะส าหรับขนส่งบางส่วนของบริษทัฯ ซ่ึงในระหว่างปี 
2558 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัแลว้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปี ส้ินสุดว ันท่ี  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                   
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,553 6,200 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 180 89 
รวม 7,733 6,289 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 23,388 21,735 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  355 224 
รวมลูกหน้ีการคา้ 23,743 21,959 
รายไดค้า้งรับ 774 1,026 

รวม 24,517 22,985 
ลูกหน้ีอ่ืน   
เงินทดรองจ่าย 215 110 
ลูกหน้ีอ่ืน 120 17 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 335 127 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24,852 23,112 
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8. ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ยานพาหนะ 
ยานพาหนะ 
ส าหรับขนส่ง  

 ส าหรับขนส่ง ระหวา่งประกอบ รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 274,772 573 275,345 
ซ้ือเพ่ิม 94,476 - 94,476 
จ าหน่าย (1,115) - (1,115) 
โอน 158 - 158 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 368,291 573 368,864 
ซ้ือเพ่ิม 83,873 - 83,873 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2,517) - (2,517) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 449,647 573 450,220 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  48,925 - 48,925 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  24,770 - 24,770 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย  (335) - (335) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  73,360 - 73,360 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 33,245 - 33,245 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (1,516) - (1,516) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 105,089 - 105,089 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  294,931 573 295,504 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 344,558 573 345,131 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    
2557 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ)    24,770 

2558 (รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ)   33,245 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะส าหรับขนส่งซ่ึงได้มาตามสัญญาเช่า      
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 260 ลา้นบาท (2557: 249.7 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดน้ ายานพาหนะส าหรับขนส่งมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวนประมาณ 6.2 ลา้นบาท (2557: 28.8 ลา้น
บาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
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9.  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

(หน่วย : พนับาท) 

  เคร่ืองตกแต่ง  ส่วนปรับปรุง  

 ส่วนปรับปรุง และเคร่ืองใช ้ เคร่ืองมือ  อาคารเช่า  

 อาคารเช่า ส านกังาน เคร่ืองใช ้ ระหวา่งก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 2,606 2,432 1,182 - 6,220 

ซ้ือเพ่ิม 960 893 50 - 1,903 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 3,566 3,325 1,232 - 8,123 

ซ้ือเพ่ิม 1,484 422 183 49 2,138 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 5,050 3,747 1,415 49 10,261 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 382 1,187 766 - 2,335 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 187 417 134 - 738 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 569 1,604 900 - 3,073 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 289 533 131 - 953 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 858 2,137 1,031 - 4,026 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 2,997 1,721 332 - 5,050 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 4,192 1,610 384 49 6,235 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      

2557 (จ านวน 0.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ) 738 

2558 (จ านวน 0.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ) 953 

10. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  

 2558 2557 2558 2557 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)   
ตัว๋แลกเงิน 8.5 8.5 - 19,415 
รวม   - 19,415 

 วงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน ค ้ าประกนัโดยการจ าน ายานพาหนะส าหรับขนส่งบางส่วนของ
บริษทัฯ ซ่ึงในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัแลว้ 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
เจา้หน้ีการคา้  21,971 22,016 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 908 1,087 
เจา้หน้ีอ่ืน 951 433 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 888 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,390 3,278 
ค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 6) 2,502 3,489 
ค่าเช่าและค่าบริการคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 126 120 
ค่าท่ีปรึกษาคา้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6 ) 20 - 
เงินทดรองรับ 178 61 
รวม 30,934 30,484 

12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 240,954 232,606 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (32,552) (34,128) 
รวม 208,402 198,478 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (49,824) (53,119) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 158,578 145,359 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่ายานพาหนะส าหรับขนส่งเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 5 ปี  
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บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 63,458 177,496 240,954 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (13,634) (18,918) (32,552) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 49,824 158,578 208,402 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 66,790 165,816 232,606 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (13,671) (20,457) (34,128) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 53,119 145,359 198,478 

13. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 ในปี 2556 บริษทัฯท าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินตาม
สัญญาจ านวน 9.5 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมขั้นต ่า
ของธนาคาร (MLR) บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน  
ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯไดช้ าระคืนเงินกูแ้ลว้ทั้งจ  านวน 

 วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้ าประกนัโดยการจ าน ายานพาหนะส าหรับขนส่งบางส่วนของ
บริษทัฯ ซ่ึงในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัแลว้ 
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14. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 1,242 718 
ตน้ทุนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  306 162 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 42 29 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 
  

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานดา้น
ประชากรศาสตร์ - (214) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน - 123 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 451 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (27) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 1,590 1,242 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ตน้ทุนบริการ 151 96 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 197 95 

 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนประมาณ 
0.09 ลา้นบาท  (2557: ไม่มี)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 16 ปี (31 ธนัวาคม 2557: 16 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.4 3.4 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนอยูก่บัชนิดการจา้งงาน) 4 - 6 4 - 6 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (0.1) 0.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 0.1 (0.1) 

15. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในอตัราหุ้นละ 75 บาท รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ    
30 ล้านบาท และอนุมัติการจัดสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวน           
443,130 บาท 

2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 40 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 400,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 70 ล้านบาท (หุ้นสามญั 700,000 หุ้น มูลค่า          
หุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัน้ี 

1) อนุมัติการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ           
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

2) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯจากเดิมท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท จ านวน 700,000 หุ้น 
เป็นหุน้ละ 0.25 บาท จ านวน 280,000,000 หุน้ 

3) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 70 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 280,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 110 ล้านบาท (หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก 
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  บริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี       
13 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ตามล าดบั บริษทัฯไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯจ านวน 30 ลา้นบาทในเดือนมีนาคม 2558 

ในระหว่างวนัท่ี 19 - 21 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป                  
จ านวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นเงินจ านวน       
152 ลา้นบาท บริษทัฯได้รับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน และได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ี
ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 70 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 280 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท)     
เป็นจ านวน 110 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 440 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท) กับกระทรวงพาณิชย ์         
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 

 ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนเป็นจ านวนเงินประมาณ
6.0 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได ้1.2 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัฯจ านวน 440 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 

รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 

 
จ านวนหุ้น  
(พนัหุน้) 

มูลค่าต่อหุน้ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 
(พนับาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 400 100 40,000 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 300 100 30,000 
 700 100 70,000 
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 280,000 0.25 70,000 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 160,000 0.25 40,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558 440,000 0.25 110,000 

16. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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17. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

18. ภาษีเงินได้   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั 
      การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน (หมายเหตุ 15) 1,202 - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 668 3,938 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,870 3,938 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากประมาณการ         

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 72 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 47,100 36,980 
ค่าใชจ่้ายรถร่วม 58,880 62,690 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 34,260 25,521 
ค่าเบ้ียประกนัภยัและค่าพรบ. 8,992 7,214 
ค่าน ้ามนั 50,265 52,604 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถยนต ์ 17,388 13,559 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 13,668 11,975 

   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 2,734 2,395 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อนแต่น ามาใชใ้นระหวา่งปี (1,105) - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 241 124 
ผลขาดทุนทางภาษี - 824 
อ่ืน ๆ - 595 

รวม 241 1,543 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,870 3,938 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัยานพาหนะส าหรับขนส่ง 147 271 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 318 248 
ผลขาดทุนทางภาษี 4,219 - 

รวม 4,684 519 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะส าหรับขนส่ง 7,593 2,236 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 8,382 8,907 

รวม 15,975 11,143 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11,291 10,624 
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19. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 บริษทัฯจึงค านวนก าไร
ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานของปีก่อนโดยไดป้รับจ านวนหุน้สามญัเพื่อสะทอ้นถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

 2558 2557 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 11,798 8,037 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 313,836 160,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.05 

20. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัคือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการรถรับส่ง
พนักงาน และบริษัทฯด า เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เ ดียว คือ  ประเทศไทย บริษัทฯประเมิน                       
ผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 51.1 ลา้นบาท         
(ปี 2557: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงิน 52.4 ลา้นบาท) 
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21. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 30 เมษายน 2557 3,000 7.50 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557  3,000 7.50 

    
เงินปันผลประจ าปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 12 มีนาคม 2558 30,000 75.00 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2558  30,000 75.00 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติให้แกไ้ขจ านวนเงินปันผลประจ าปี 
2557 ท่ีประกาศจ่ายตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจากจ านวน 30 ล้านบาทเป็นจ านวน 27 ล้านบาท 
เน่ืองจากมีการแกไ้ขค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะส าหรับขนส่งใหม่ โดยไดรั้บเงินปันผลคืนจากผูถื้อหุ้น 
จ านวน 3 ลา้นบาท แลว้ในเดือนมิถุนายน 2558 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3 - 10 ปี  

บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 1.4 1.0 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.7 1.4 
มากกวา่ 5 ปี 0.2 0.4 

22.2 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 3.5 ลา้นบาท (2557: 2.6 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ  
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23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า     
เงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกัน เจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีอ่ืน         
เงินกูย้ืมระยะสั้น หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี          
โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการ
กระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ี   
บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ส่วนใหญ่ไม่มี
ดอกเบ้ียหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 93.8 3.7 97.5 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 24.9 24.9 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 1.5 - 1.5 1.1 - 1.4 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 30.9 30.9 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 49.8 158.6 - - 208.4 5.14 - 8.27 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 3.6 7.2 10.8 0.38 - 0.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 23.1 23.1 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - 0.4 - 0.4 0.49 - 2.0 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19.4 - - - 19.4 8.5 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 
5.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5.0 

 
8.5 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 30.5 30.5 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 53.1 145.4 - - 198.5 6.26 - 7.88 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 5.0 - 5.0 MLR บวกร้อยละ 

1.5 ต่อปี 

23.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว       
เงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายช าระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

24. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ  คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม    
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.09:1 (2557: 3.85:1)  
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25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัให้น าเสนอเร่ืองท่ีส าคญั
ดงัต่อไปน้ีต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

1) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.022 บาท รวมเป็น      
จ านวนเงินประมาณ 9.7 ลา้นบาท 

2) อนุมติัจดัสรรก าไรจ านวน 590,000 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 



 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 6 อืน่ๆ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 










