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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วงทีผ่านมา
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริ ษทั อมตะทรานสปอร์ ต 30 จากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548
โดยนายปิ ยะ เตชากูล ร่ วมกับนายวิวฒั น์ กรมดิ ษฐ์และนายชาติ ชาย พานิ ชชี วะ เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การขนส่ ง
บุคลากรระหว่างเขตชุ มชนที่ พกั อาศัยไปยังสถานประกอบการ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี,
อมตะซิ ต้ ี จังหวัด ระยอง และขยายไปยังสถานประกอบการภายนอกนิ คมอุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาค
ตะวันออกซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตั้งอยู่เป็ นจานวนมาก ต่ อมาบริ ษทั มี การ
เติบโตและขยายธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง และเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม
2558 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรถโดยสารให้บริ การ 4 ประเภท ได้แก่ รถบัส รถมินิบสั รถตูว้ ีไอพีและ
รถตู้ จานวนรวม 139 คัน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นผูใ้ ห้บริ การรถโดยสารขนส่ งบุคลากร ระหว่างแหล่งที่ พกั
อาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ โดยเฉพาะรอบเขตนิ คมอุตสาหกรรมในภา ค
ตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่ งได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางจากกรม
ขนส่ งทางบก โดยบริ ษทั มีรถโดยสารให้บริ การ 4 ประเภท ได้แก่ รถบัส (จานวนที่นงั่ มากกว่า 40 ที่นงั่ ) รถมินิบสั
(จานวนที่นงั่ ไม่เกิน 30 ที่ นงั่ ) รถตูว้ ีไอพี (จานวนที่นงั่ ไม่เกิน 8 ที่นงั่ ) และรถตู ้ โดยแบ่งรู ปแบบการบริ การเป็ น 2
รู ปแบบ (1) การให้บริ การโดยรถโดยสารของบริ ษทั ซึ่ งประมาณร้อยละ 91 เป็ นรถบัส ส่ วนที่เหลือเป็ นรถตู ้ รถตูว้ ีไอ
พีและรถมินิบสั และ (2) การให้บริ การโดยรถร่ วมบริ การ ซึ่ งประมาณร้อยละ 88 เป็ นรถตู้ ส่ วนที่เหลือเป็ นรถบัส อีก
ทั้งทางบริ ษทั ยังมีนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารการเดินรถ ทาให้สามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพการ
ขับของนักขับ รวมถึงเส้นทางการเดินรถและเวลาในการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารและการจัดการ
เดิ น รถ ซึ่ งตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา บริ ษ ัท ได้ใ ห้ค วามส าคัญ แก่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพของนัก ขับ โดยก าหนด
กระบวนการคัดเลือกนักขับ รวมถึงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการขับรถเพื่อสร้างจิตสานึ กในการ
ให้บริ การ รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความใส่ ใจต่อสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าและผูร้ ่ วมเดินทางบนถนน
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษทั
วิสยั ทัศน์
เราจะเป็ นผูน้ าในการให้บริ การรับส่ งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมัน่ พัฒนาการบริ การ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การและสร้างมาตรฐานการให้บริ การจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
 รักษาฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริ มสร้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ความยัง่ ยืน
 ปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริ หารและควบคุมการเดินรถเพื่อความปลอดภัย และตอบสนองความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การอย่างสม่าเสมอ

ส่วนที่ 1 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)


พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์การในดาเนิ นงานของบริ ษทั
 รักษาฐานลูกค้าเดิม และควบคู่ไปกับสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการให้บริ การที่มีคุณภาพ
 พัฒนาระบบปฏิบตั ิการ และมาตรฐานการให้บริ การรับส่ งบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ และผูข้ บั ขี่ให้ได้มาตรฐาน
 ให้ความสาคัญและเสริ มสร้างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ
1.2

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริ ษทั อมตะทรานสปอร์ ต 30 จากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548
เริ่ มจากแนวคิ ดของนายปิ ยะ เตชากูล เพื่อดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การขนส่ งพนักงานระหว่างเขตชุมชนที่พกั อาศัยไปยัง
สถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี, อมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง และขยายไปยังสถาน
ประกอบการภายนอกนิ คมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการตั้งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
นายปิ ยะฯ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์การดาเนิ นธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การโดยสารเพื่ อขนส่ งบุคคล โดย
เล็งเห็นโอกาสทางธุ รกิ จจากการเดิ นทางของพนักงานที่ ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมซึ่ งตั้งอยูห่ ่างไกลจากแหล่งที่พกั อาศัย ทาให้การเดินทางมาทางานของบุคลากรไม่สะดวกหรื ออาจ
มีขอ้ จากัด จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถมาร่ วมงานกับบริ ษทั ได้ และ
เพื่ อ เป็ นการลดข้อ จากัด ด้า นการเดิ นทาง ทาให้ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ ที่ ต้ งั อยู่ห่า งไกลจากชุ มชนได้จัด ให้มี
สวัสดิการรถโดยสารรับส่ งบุคลากรของบริ ษทั โดยการจัดหารถโดยสารรับส่ งบุคลากรนั้น ต้องขึ้ นอยู่กบั นโยบาย
สวัสดิ การของแต่ ละผูป้ ระกอบการนั้นๆ ซึ่ งนายปิ ยะฯ เล็งเห็ นว่าผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ลว้ นแต่ คานึ งถึ งความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบายของบุคลากรเพราะถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่ สุดในองค์กร ทาให้มีความต้องการหาผู ้
ให้บริ การรถรับส่ งบุคลากรที่ให้บริ การอย่างมีคุณภาพในเรื่ องความปลอดภัยและการบริ หารจัดการการขนส่ งอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้นายปิ ยะฯ ได้นาเสนอแผนธุ รกิจของบริ ษทั ให้แก่นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และ
กลุ่มนายชาติชาย พานิ ชชี วะ เข้าร่ วมจัดตั้งบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจการให้บริ การรับส่ งบุคลากรให้กบั สถานประกอบการ
ต่างๆ พร้อมทั้งการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก ทั้งนี้ บริ ษทั มีลาดับการพัฒนาที่
สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
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รายละเอียด
เดื อนตุลาคม 2548 บริ ษทั ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั โดยชื่ อบริ ษทั อมตะทรานสปอร์ ต
30 จากัด (“ATP30”) ด้วยทุ นจดทะเบี ย น 1.00 ล้า นบาท โดยมี ส านักงานใหญ่ เ ลขที่
700/199 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุ รี และได้รับใบอนุ ญาตเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี จากกรมขนส่ งทางบก ทาให้สามารถประกอบการขนส่ งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
บริ ษทั เริ่ มให้บริ การรับส่ งบุคลากรจากแหล่งที่พกั อาศัยในเขตชุมชน มายังโรงงานสถาน
ประกอบการ ซึ่ งในช่วงแรก บริ ษทั ได้ให้บริ การกับลูกค้าที่ต้ งั อยู่ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง
บริ ษทั เริ่ มดาเนิ นการให้บริ การโดยใช้รถบัสจานวน 1 คันและรถตูจ้ านวน 2 คัน เพื่ อ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เดือนพฤศจิกายน 2548 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้านบาท โดยการออกหุ น้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 40,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ
เรี ยกชาระเต็มจานวน เพื่อนาเงินมาลงทุนขยายการให้บริ การเดินรถและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
เดือนพฤษภาคม 2549 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น 10.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 50,000 หุ น้ หุ น้ ละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ
เรี ย กช าระเต็มจานวน เพื่ อนาเงิ นมาลงทุ นขยายการให้บริ การเดิ นรถและเป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนในกิจการ
บริ ษทั ได้เริ่ มจัดหารถบัสที่ใช้คสั ซี และเครื่ องยนต์ใหม่จากผูผ้ ลิตโดยตรง เพื่อให้บริ การ
พร้อมกันกับรถบัสที่ใช้คสั ซี และอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็ นคัสซี และเครื่ องยนต์ที่
สมบูรณ์ โดยเริ่ มใช้รถบัสที่ใช้คสั ซี และเครื่ องยนต์ใหม่ได้แก่ ฮีโน่ รุ่ น RK เพื่อให้บริ การ
รับส่ งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 บริ ษทั ได้ขยายเขตพื้นที่ให้บริ การไปยังโรงงานสถานประกอบการนอกเขตนิคมอมตะ

นคร และนิคมอมตะซิ ต้ ี โดยมุ่งเน้นนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานที่อยูใ่ นเขตภาค
ตะวันออก
2551

 บริ ษทั มีการขยายบริ การอย่างต่อเนื่ อง และขยายพื้นที่บริ การไปยังเขตนิ คมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง
 เดือนสิ งหาคม 2551 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 100,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ
เรี ยกชาระเต็มจานวน เพื่อนาเงินมาลงทุนขยายการให้บริ การเดินรถและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
2552

 บริ ษทั ได้เริ่ มจัดหารถบัสสแกนเนียจากประเทศสวีเดน มาให้บริ การแก่ลกู ค้าโดยเริ่ มจาก

รถบัสสแกนเนีย รุ่ น K310 และ K250 ตามลาดับ
ส่วนที่ 1 - 3

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
ปี
2553

รายละเอียด
 บริ ษทั นาเทคโนโลยีการควบคุมการเดินรถด้วยระบบดาวเที ยม GPS มาติดตั้งในรถของ
บริ ษทั ทุกคันของ โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ สามารถทาการตรวจสอบสถานะ
ของรถได้ตลอด 24 ชัว่ โมง แบบ Real Time และสามารถทาการบันทึกสถานะของรถ
ตามที่กาหนด เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ (Log sheet) โดยควบคุมให้รถทุกคันพร้อม
ให้บริ การก่อนเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 นาทีและความเร็ วรถในการขับรถต้องไม่เกิน 90
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยบริ ษทั จะนาส่ ง
 รายงานสรุ ปข้อมูลการรับส่ งรายงานให้ลูกค้าทราบทุกๆ วัน (Daily report)

2554

 เดือนมกราคม 2554 บริ ษทั ได้รับการต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทาง

ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ซึ่ งออกโดยกรมขนส่ งทางบก ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา
5 ปี
 เดื อนธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ น 40.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 200,000 หุ น้ หุ น้ ละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ
เรี ยกชาระ 10.00 ล้านบาท ทาให้มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 30.00 ล้านบาท
 บริ ษทั ได้จดั ตั้งโครงการ “12 ยิม้ รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อเป็ นแรงจูงใจและกระตุน้
พนักงานขับรถให้เป็ นนักขับที่มีคุณภาพ ห่วงใยในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
ผูโ้ ดยสาร โดยมอบโบนัสพิเศษให้พนักงานขับรถที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ
2555

 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีมติเรี ยกทุนชาระ

ส่ วนเหลืออีก 10.00 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
จานวน 40.00 ล้านบาท
 เปลี่ยนชื่อจาก บริ ษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จากัดเป็ น บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่
จากัด
2556

 บริ ษทั ได้เปิ ดสานักงานสาขาที่ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริ การ

แก่ลูกค้าในพื้ นที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ด และนิ คมอุตสาหกรรมอื่นๆในเขตพื้นที่
จังหวัดระยอง
 เปลี่ยนแปลงมาตรฐานตัวรถ โดยรถบัสทุกคันของ ATP30 จะต้องประกอบจากคัซซี และ
เครื่ องยนต์ใหม่จากบริ ษทั รถชั้นนาอาทิ เช่น ฮีโน่ สแกนเนีย และในกรณี ที่เป็ นรถปรับ
อากาศจะติดตั้งระบบปรับอากาศที่เป็ นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นเพื่อสุ ขอนามัยที่ดีของ
ผูโ้ ดยสาร รวมทั้งรถทุกคันจะต้องมีระบบอานวยความสะดวก โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก
2557

 บริ ษทั ขยายเขตพื้นที่ให้บริ การไปยังโรงงานสถานประกอบการในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดระยอง
 บริ ษทั ได้นาแอพลิเคชัน่ มาใช้ในการเดินรถเพื่อให้นกั ขับสามารถใช้ Tablet หรื อ
ส่วนที่ 1 - 4

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
ปี

2558

รายละเอียด
 Smartphone บันทึ กข้อมูลการเดิ นรถต่ า งๆ และส่ งต่ อข้อมูลแบบออนไลน์มายังศูนย์
ควบคุมการเดินรถแบบ Real time ซึ่ งปั จจุบนั อยู่ระหว่างการทดลองระบบ และคาดว่าจะ
ใช้งานได้ในปี 2559
 บริ ษทั ได้ทาการพัฒนาหลักสู ตรมาตรฐานเพื่อฝึ กอบรมพนักงานขับรถให้เป็ นนักขับรถ
มืออาชีพ อันได้แก่
- หลักสูตรความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Basic Safety)
- หลักสูตรเทคนิคการขับขี่เชิงป้ องกัน (Defensive Driving Technique)
- หลักสูตรการให้บริ การสาหรับนักขับมืออาชีพ (Service Mind)
 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญ
ดังนี้
- จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 443,130 บาท
- จ่ายเงินปันผลจานวน 30.00 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 30.00 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนรวม 70.00
ล้านบาท
 วันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1 ปี 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญ
ดังนี้
- อนุมตั ิการแปรสภาพจากบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชน
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จาก 100.00 บาท เป็ น 0.25 บาท ส่ งผลให้มีจานวนหุ น้
สามัญเท่ากับ 280,000,000 หุน้
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 40.00 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จานวน
160,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public
Offering : IPO) ทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนรวม 110.00 ล้านบาท
- แก้ไขชื่อบริ ษทั จากบริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษทั เอทีพี
30 จากัด (มหาชน)
- อนุมตั ิให้นาหุ น้ สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญ
ดังนี้
- แก้ไขการจ่ายเงินปั นผลจากจานวน 30 ล้านบาท (ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2558 เมื่อ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558) เป็ นจานวน 27 ล้านบาท เนื่องจากมี
การแก้ไขค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ งใหม่ และเงินปั นผลที่ผถู ้ ือหุ น้
ได้รับเกินอัตราจ่ายใหม่ไปจานวน 3 ล้านบาท ให้ส่งคืนเงินปั นผลที่จ่ายเกินภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
- วันที่ 19 - 21 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ส่วนที่ 1 - 5

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
ปี

2559

รายละเอียด
ทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) และได้เริ่ มเข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ใน
วันที่ 27 สิ งหาคม 2558
 เดือนมกราคม 2559 บริ ษทั ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ซึ่ งออกโดยกรมขนส่ งทางบกต่อไปอีก เป็ นระยะเวลา
5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่
สาคัญ ดังนี้
- อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายจานวน 590,000 บาท ซึ่ งคิด
เป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2558 ตามกฎหมายกาหนด
- กาหนดวันและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห้องตาหนักน้ า ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 20000
- อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.022 บาท สาหรับหุน้ สามัญจานวน
440,000,000 หุน้ คิดเป็ นจานวนเงิน 9.68 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.03 ของ
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2558 ซึ่ งเท่ากับ 11.80 ล้านบาท และกาหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 3
พฤษภาคม 2559

1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
- บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม

ส่วนที่ 1 - 6

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ก่อตั้งโดยนายปิ ยะ เตชากูล ร่ วมกับนายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และ
นายชาติ ชาย พานิ ชชี วะ โดยนายปิ ยะฯ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จรถโดยสารเพื่อรับส่ งบุคลากรใน
จังหวัดระยองมาก่อน จึ งเล็งเห็นโอกาสทางธุ รกิ จในการก่อตั้งธุ รกิจให้บริ การรถโดยสารเพื่อรับส่ งบุคลากรให้แก่
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ ต้ งั อยู่ในบริ เวณนิ คมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) อาทิ
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิ งเทรา เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นทาเลที่มีศกั ยภาพในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
จึ งทาให้มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในนิ คมทางภาคตะวันออกเป็ นจานวนมากและมีแนวโน้มการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางโดยกรมขนส่ งทางบก ปั จจุบนั บริ ษทั แบ่ง
รู ปแบบรถที่ให้บริ การรับส่ งเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
1)

รถโดยสารของบริ ษทั :
รถโดยสารของบริ ษทั ทุ กคันได้ข้ ึ นทะเบี ยนเป็ นรถที่ ได้รับอนุ ญาตรับส่ งบุคลากรอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย (ป้ ายทะเบี ยนสี เหลืองตัวหนังสื อดา) ซึ่ งบริ ษทั ร่ วมกับผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายรถชั้นนา อาทิ
สแกนเนี ยและฮีโน่ เพื่อออกแบบโครงสร้างรถบัสให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผูโ้ ดยสาร
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รถโดยสารของบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 139 คัน แบ่งเป็ นรถบัสจานวน
127 คัน รถมินิบสั จานวน 2 คัน รถตูว้ ีไอพีจานวน 2 คัน และรถตูจ้ านวน 8 คัน

2)

รถโดยสารร่ วมบริ การ :
บริ ษทั มี รถโดยสารร่ วมบริ การที่ อยู่ภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั คัดเลื อกจากผู ้
ให้บริ การรถร่ วมที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรถร่ วม
บริ การที่ให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 100 คัน แบ่งเป็ นรถตูร้ ่ วมบริ การ 88 คัน และรถบัสร่ วมบริ การ 12 คัน
(ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ปริ มาณรถร่ วมบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กบั ความต้องการใช้งาน)
โดยตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการใช้ผรู ้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้อง
เป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ ไ ด้รับอนุ ญาตจากกรมการขนส่ งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตเป็ น
ผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางเท่านั้น

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ได้นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารการเดิ นรถ ซึ่ งช่ วยให้บริ ษทั สามารถควบคุมต้นทุนและ
คุณภาพการขับของนักขับ เส้นทางการเดิ นรถ และเวลาในการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการการ
เดิ นรถ นอกจากนี้ ต ลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา บริ ษ ทั ยังให้ค วามส าคัญ กับการพัฒ นาคุ ณภาพของนักขับ ต้องผ่า น
หลักสู ต รการอบรมทั้งภายในบริ ษ ทั และการส่ งบุ คลากรเข้า อบรมในหลักสู ต รต่ า งๆ ของหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสานึ กในการขับรถ เพื่อคานึ งถึงความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของผูโ้ ดยสาร และผูร้ ่ วม
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เดินทางบนถนน ตลอดจนสานึ กในการให้บริ การเพื่อ เพิ่มความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่ องเสมอมา ทั้งนี้
ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั มีโครงสร้างรายได้จากการให้บริ การแยกตามประเภทรายได้ ดังนี้
ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการ
2556
2557
2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท

(ปรับปรุ งใหม่ )

ร้ อยละ

(ตรวจสอบแล้ ว)

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการบริการ
1. รถโดยสารของบริ ษทั

135.07

65.53

161.95

69.12

196.26

74.27

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

-

-

-

-

-

-

71.07

34.47

72.36

30.88

68.01

25.73

206.14

100.00

234.31

100.00

264.27

100.00

1.1 รถบัส

1.4 รถตู้วีไอพี
2. รถโดยสารร่ วมบริ การ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้อื่น

0.75
รายได้ รวม

206.89

0.70
100.00

235.01

1.70
100.00

265.97

100.00

หมายเหตุ :
รายได้อื่น อาทิ ดอกเบี้ ยรั บ กาไรจากการขายยานพาหนะ รายได้จากเงิ นประกัน พนักงานขับรถกรณี ที่ลาออกไม่เ ป็ นตามข้อบังคับ
รายการกาไรจากการขายทรัพย์สินรอตัดบัญชี ซึ่ งเกิดจากการทารายการขายยานพาหนะแล้วเช่ากลับ (Sale and Leaseback) เป็ นต้น

รถโดยสารที่ให้ บริการ
บริ ษทั ให้บริ การรถรับส่ งบุคลากรไม่ประจาทาง ผ่านรู ปแบบรถที่ให้บริ การ 2 รู ปแบบ คือ (1) รถโดยสารของ
บริ ษทั และ (2) รถโดยสารร่ วมบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรถโดยสารให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 239 คัน
แบ่งเป็ นรถโดยสารของบริ ษทั เท่ากับ 139 คัน และรถโดยสารร่ วมบริ การเท่ากับ 100 คัน หรื อคิ ดเป็ นสัดส่ วนต่อ
จานวนรถโดยสารที่ให้บริ การรวมเท่ากับร้อยละ 58.16 และร้อยละ 41.84 ตามลาดับ บริ ษทั จะให้บริ การกับลูกค้าแต่
ละรายผ่านการทาสัญญาให้บริ การรับส่ งบุคลากร ซึ่ งระบุเส้นทางการเดินรถ และระบุอตั ราการให้บริ การในแต่ละ
เส้นทางอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั มีหน้าที่ จดั หารถโดยสารให้เพียงพอตามจานวนผูโ้ ดยสารที่ลูกค้ากาหนดในแต่ละ
เส้นทาง และให้บริ การอย่างเหมาะสมตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้ ทั้งนี้ สามารถอธิ บายรู ปแบบการให้บริ การแยกตามรถ
ที่ใช้ในการให้บริ การ ได้ดงั นี้
1) รถโดยสารของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รถโดยสารของบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 139 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 127 คัน รถมินิ
บัส 2 คัน รถตูว้ ีไอพี 2 คัน และรถตู้ 8 คัน โดยบริ ษทั จะลงทุนรถโดยสารให้บริ การ ก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนค่อนข้าง
แน่นอนว่าจะได้รับการสั่งจ้างจากลูกค้าแล้วเท่านั้น และไม่มีนโยบายการลงทุนรถโดยสารให้บริ การสาหรับรอรับ
งานจากลูกค้า ดังนั้นรถโดยสารของบริ ษทั ที่มีอยู่ท้ งั หมดจะมีเส้นทางวิ่ง เพื่อให้บริ การลูกค้าทุกคัน (ไม่มีรถโดยสาร
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ของบริ ษทั จอดว่าง) นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีนโยบายลงทุนรถตูโ้ ดยสาร เพื่อให้บริ การเพิ่มเติมเนื่ องจากรองรับงานจาก
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2559
2) รถโดยสารร่ วมบริ การ
บริ ษทั มีพนั ธมิตรรถร่ วม 84 ราย โดยมีสัญญาร่ วมบริ การแบบปี ต่อปี โดยไม่ระบุเส้นทางการบริ การที่
ชัดเจน ขึ้นอยูก่ บั การจัดสรรรถในดุลยพินิจของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรถโดยสารร่ วมบริ การรวม
เท่ากับ 100 คัน แบ่งเป็ นรถตูร้ ่ วมบริ การจานวน 88 คัน และรถบัสร่ วมบริ การจานวน 12 คัน โดยรถร่ วมบริ การทุกคัน
ต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่บริ ษทั กาหนด อาทิ นักขับต้องมีใบอนุ ญาตขับขี่ตามกฎหมายกาหนด และรถโดยสาร
ต้องมีการทาประกันภัยทุกคัน เป็ นต้น อีกทั้งรถร่ วมบริ การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความเสี่ ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการรับส่ งบุคลากร อาทิ การจ่ายค่าชดเชยกรณี รับส่ งบุคลากรช้ากว่าเวลากาหนด ค่าชดเชยกรณี พนักงานตก
รถ และการเกิดอุบตั ิ เหตุต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั มีหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้ากับรถร่ วม หากเกิ ดเหตุการณ์
ดังกล่าว ซึ่ งที่ผ่านมา บริ ษทั จะใช้บริ การรถร่ วมก็ต่อเมื่อมีปริ มาณรถโดยสารไม่เพียงพอ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจาก
การลงทุนในรถโดยสาร โดยเฉพาะรถบัสโดยสารที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง ทั้งนี้ รถบัสร่ วมบริ การ และรถตูร้ ่ วมบริ การ
ส่ วนใหญ่ ในปั จจุบนั เป็ นรถร่ วมบริ การที่ บริ ษทั ใช้บริ การมาแต่เดิ ม โดยปั จจุบนั บริ ษทั เน้นการใช้รถตูร้ ่ วมบริ การ
มากกว่ารถบัสโดยสารร่ วมบริ การ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการใช้ผรู ้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคล
หรื อนิ ติบุคคลที่ ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสาร
ขนส่ งไม่ประจาทางเท่านั้น
ตารางแสดงจานวนรถโดยสารที่ให้ บริการ แยกตามรถที่ให้ บริการระหว่ างปี 2556 ถึงปี 2558
รถโดยสาร

2556
จานวนคัน

รถโดยสารของบริษทั
รถบัส
รถมินิบสั
รถตู้
รถตูว้ ีไอพี
รวมรถโดยสารของบริษทั
รถโดยสารร่ วมบริการ
รถบัส
รถตู ้ /1
รวมรถโดยสารร่ วมบริการ
รวม

2557
ร้ อยละ

จานวนคัน

2558
ร้ อยละ

จานวนคัน

ร้ อยละ

85
2
8
95

45.70
1.08
4.30
51.08

110
2
8
120

51.64
0.94
3.76
56.34

127
2
8
2
139

53.14
0.84
3.34
0.84
58.16

11
80
91
186

5.91
43.01
48.92
100.00

12
81
93
213

5.63
38.03
43.66
100.00

12
88
100
239

5.02
36.82
41.84
100.00

หมายเหตุ : /1 ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการใช้ผรู ้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมการขนส่ งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางเท่านั้น
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จานวนรถโดยสารที่ให้ บริการในปี 2556 ถึงปี 2558
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้ า
นาเสนอรู ปแบบรถ เส้ นทางเดินรถ
ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า

ประเภทรถโดยสาร
จานวนรถโดยสาร/จานวนผู้โดยสาร
เส้ นทางและตารางเวลาการเดินรถ

ลูกค้ าลงนามในสัญญาว่ าจ้ าง
บริการรับส่ งบุคลากร

ค่าใช้ จา่ ย

กรณี ใช้ รถร่ วม

กรณี ใช้ รถของบริ ษัท

รถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) / รถ
โดยสาร - ที่น่ ังไม่ เกิน 30 ที่น่ ัง (รถมินิ
บัส)

รถตู้ / รถตู้วีไอพี

รถโดยสารขนาดใหญ่ /
รถโดยสารขนาดเล็ก

จัดหารถให้ ตรงตามความต้ องการ
ของลูกค้ า
กรณีรถใหม่ : สั่งประกอบรถบัส
กรณีรถใช้ แล้ ว: ปรับปรุ งซ่ อมแซม
คัดเลือกผู้ให้ บริ การจาก
ภายนอก (รถร่ วม)
คัดสรรบุคลากรเพื่อเป็ นนักขับประจารถ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักขับก่ อน
การให้ บริการ
พร้ อมให้ บริการรับส่ งบุคลากร

บริษัทบริหารและจัดการการรับส่ ง
บุคลากร ตามเส้ นทางที่ตกลงไว้ กับลูกค้ า

บริษัทจัดทารายงานการเดินทาง
ประจาวันเพื่อรายงานแก่ ลูกค้ า
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บริษัทเรียกเก็บค่ าบริการกับ
ลูกค้ าตามสัญญา
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ขั้นตอนการจัดหาและให้ บริการลูกค้ า
1. บริ ษทั จะร่ วมประชุมกับลูกค้าเพื่อหารื อและนาเสนอรู ปแบบการเดินรถรับส่ งบุคลากร โดยบริ ษทั จะใช้ขอ้ มูล
ที่ เกี่ ยวข้องจากลูกค้า เช่ น จานวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน เพื่ อประกอบการ
ออกแบบลักษณะรถ จานวนรถ เส้นทางการเดิ นรถ ตารางเวลารับส่ ง จุ ดรับส่ ง และค่ าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า
พิจารณา
2. เมื่อลูกค้าพิจารณาตกลงว่าจ้างตามที่บริ ษทั ได้เสนอ บริ ษทั จะจัดทาสัญญาบริ การขนส่ งพนักงาน (Employee
transportation Service Agreement)
3. บริ ษทั จะดาเนินการจัดหารถโดยสารและนักขับ เพื่อเตรี ยมสาหรับการเดินรถตามสัญญาบริ การ มีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 กรณี ที่ดาเนิ นการด้วยรถของบริ ษทั ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นรถบัสโดยสารใหม่ บริ ษทั จะสั่งประกอบรถ
บัส โดยการสั่งซื้ อโครงรถและเครื่ องยนต์ (Chassis) และสั่งทาตัวถัง (Body) พร้ อมตกแต่ งจาก
ผูป้ ระกอบการชั้นนาที่ได้มาตรฐาน และบริ ษทั ต้องอบรมคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็ นนักขับประจารถ
3.2 กรณี ที่ดาเนินการด้วยรถร่ วมบริ การ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรถตูโ้ ดยสาร บริ ษทั จะทาสัญญาตกลงกับรถร่ วม
บริ การ เพื่อให้มาดาเนินการรับส่ ง ตามที่บริ ษทั ได้ตกลงในสัญญาบริ การกับลูกค้า โดยรถร่ วมบริ การมี
หน้า ที่ จัด หารถและนัก ขับ เพื่ อ ให้บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ของบริ ษ ัทในนามของ บริ ษ ัท เอที พี 30 จากัด
(มหาชน)
4. บริ ษทั จะดาเนินการจัดตารางการเดินรถตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา และเริ่ มบริ การรับส่ งบุคลากรตามตารางที่
กาหนด โดยสามารถอธิ บายการดาเนินการรับส่ งบุคลากร ได้ดงั นี้
ภาพแสดงขั้นตอนการให้ บริการรับส่ งบุคลากร
จุดจอดรถ ATP 30
ระบบดาวเทียมติดตามรถ
ศูนย์ ควบคุม
การเดินรถ

จุดรั บส่ งที่ 1

จุดรั บส่ งที่ 2

จุดรั บส่ งที่ 3
จุดรั บส่ งที่ 4

สถานประกอบการ
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4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

นักขับจะนารถมายังจุ ด จอดรถ เพื่ อเตรี ย มความพร้ อมและตรวจสอบสภาพ ความสะอาด ความ
เรี ยบร้อย ภายในรถโดยสารก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ 30 นาที
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบตั ิการจะออกดาเนิ นการสุ่ มวัดระดับแอลกอฮอล์ และสารเสพติ ด รวมไปถึงสภาพ
ความพร้ อมทั้งร่ างกายและจิ ตใจของนักขับ เพื่ อบันทึ กเป็ นรายงานให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งนักขับที่ มีความ
พร้อมในการขับยานพาหนะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ เท่ากับ 0 มิลลิกรัม เปอร์ เซ็นต์ และหากตรวจพบ
ระดับแอลกอฮอล์มากกว่าระดับดังกล่าว แต่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิกรัม เปอร์ เซนต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
จะทาการประเมินความพร้อมในการขับของนักขับเป็ นลาดับแรก หากนักขับอยูใ่ นเกณฑ์ความพร้อมที่
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะประจารถไปกับนักขับ เพื่อควบคุมและดูแลการ
ขับ แต่ในกรณี ที่ตรวจพบว่านักขับมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัม เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งถือว่าเป็ นผู ้
เมาสุ ราตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ .ศ.2537) และเป็ นผูท้ ี่ถูกห้ามขับขี่รถตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิ บตั ิ การจะดาเนิ นการหานักขับทดแทน ซึ่ งมาจากนักขับ
สารองของบริ ษทั หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผูด้ าเนินการขับแทน
นักขับจะเริ่ มเดินรถไปยังจุดรับส่ งต่างๆ ตามเวลาและเส้นทางที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า
นักขับจะทาการบันทึ กเวลาที่ ถึง และออกจากจุด-รับส่ ง และบันทึกจานวนพนักงานที่ ข้ ึ นรถ เพื่อเป็ น
ข้อมูลรายงานให้แก่ลกู ค้า
เมื่อนักขับดาเนินการรับส่ งบุคลากร ยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นักขับจะ
นารถไปยังจุดจอดรถที่กาหนด เพื่อเตรี ยมตัวรับส่ งบุคลากรในรอบถัดไป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะดาเนินการรวบรวมข้อมูลของนักขับ มาจัดทาเป็ นรายงานประจาวันเพื่อส่ ง
ให้แก่ลกู ค้า และวางใบแจ้งหนี้เมื่อให้บริ การครบเดือน
บริ ษทั จะดาเนิ นการปรับเส้นทาง เวลา การเดิ นรถ จากข้อมูลที่ บนั ทึ กไว้ เช่ น กรณี ที่บางจุ ดรับส่ งมี
จานวนพนักงานจานวนมากขึ้นหรื อน้อยลง เนื่องจากลาออกหรื อย้ายที่อยูข่ องพนักงาน บริ ษทั จะเสนอ
การปรับจุดรับส่ งให้แก่ลกู ค้าพิจารณา โดยคานึงถึงความเหมาะสมและค่าใช้จ่าย
บริ ษทั จัดให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริ ษทั ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซึ่ งจะทางาน
ร่ วมกับ Software ที่ เรี ยกว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้นจะทาหน้าที่ เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับจากตัว GPS Tracking เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถเข้าไปตรวจสอบตาแหน่ง
ปั จจุ บัน ของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ตลอดเวลา ตาม
ความสามารถของ GPS Tracking System เช่ น ความเร็ วรถ สถานะของรถ ระดับน้ ามัน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ผลักดันให้รถร่ วมบริ การเริ่ มทาการติ ดตั้งระบบจี พีเอสเพื่อใช้ในการควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของรถอีกด้วย
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ภาพตัวอย่ างการใช้ โปรแกรมติดตามรถด้ วยสั ญญาณดาวเทียม

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั

รู ปภาพ แสดงการติดตามการใช้ นา้ มันและสถานะของรถแต่ ละคัน

ที่มา : ข้อมูลจากบริ ษทั

บริ ษทั มีระบบเซ็นเซอร์ ตรวจวัดปริ มาณน้ ามันในถังของรถบัสแต่ละคันที่แสดงผลในรู ปของกราฟปริ มาณ
น้ ามัน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิ การสามารถเข้าตรวจสอบได้จากระบบ Great Corner ระบบดังกล่าว ทาให้บริ ษทั
สามารถติ ดตามการเคลื่อนไหวที่ ผิดปกติของปริ มาณน้ ามันในถังของรถบัสแต่ละคันได้ เช่น ในกรณี ที่รถบัสกาลัง
จอดอยู่ แต่ปริ มาณน้ ามันในถังมีการลดลง อาจเป็ นไปได้วา่ นักขับประจารถมีการทุจริ ต ขนถ่ายน้ ามันออกจากรถเพื่อ
ไปจาหน่ายต่อให้กบั ผูอ้ ื่น เป็ นต้น
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2.2

การตลาดและการแข่ งขัน

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
ก. ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
ตาราง สรุ ปอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (%)
2556
2557
2558
GDP (ณ ราคาคงที่)
2.9
0.8
2.8
การลงทุนรวม
-2.0
-2.4
4.7
ภาคเอกชน
-2.8
-1.0
-2.0
ภาครัฐ
1.3
-7.3
29.8
การบริ โภคภาคเอกชน
0.3
0.6
2.1
การบริ โภคภาครัฐบาล
4.9
2.1
2.2
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้า
-0.2
-0.3
-5.6
ปริ มาณ
0.2
0.7
-3.4
มูลค่าการนาเข้าสิ นค้า
-0.5
-8.5
-11.3
ปริ มาณ
1.6
-6.8
-0.6

คาดการณ์ ปี2559
2.8 - 3.8
4.9
3.2
11.2
2.7
3.7
1.2
1.7
1.3
3.5

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

เศรษฐกิ จไทยในปี 2558 ขยายตัวในระดับต่าที่อตั ราร้อยละ 2.8 สู งกว่าการขยายตัวร้อย 0.8 ในปี 2557 โดย
การบริ โภคของครัวเรื อนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 และร้อยละ 4.7 ตามลาดับ
สาหรับเศรษฐกิจปี 2559 สานักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8
- 3.8 เร่ งตัวขึ้นจากในปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
(1) การเร่ งขึ้นของเม็ดเงินการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
(2) แรงส่ งจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559
(3) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่ งจะช่วยให้มูลค่าการส่ งออกในรู ปเงินบาทมีการขยายตัวและส่ งผลให้รายรับ
และสภาพคล่องของผูป้ ระกอบการดีข้ ึน
(4) ราคาน้ ามันที่คาดว่าจะอยูใ่ นระดับต่าและสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
(5) การขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่ งออกสิ นค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 การ
บริ โภคของครัวเรื อนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามลาดับ (รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 : สานักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค)
ข. ภาวะเงินเฟ้ อ
ตาราง สรุ ปอัตราเงินเฟ้ อของประเทศไทย
อัตราเงินเฟ้ อ
ปี 2557
ปี 2558
คาดการณ์ ปี 2559
อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน
1.6
1.1
0.9
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป
1.9
-0.9
0.8
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 2558
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อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปของปี 2558 อยูท่ ี่เฉลี่ยร้อยละ -0.9 ลดลงจากร้อยละ 1.9 ในปี 2557 อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานอยู่
ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.1 ชะลอลงจากร้อยละ 1.6 ในปี 2557 เนื่ องจากการลดลงของราคาพลังงานเป็ นสาคัญ ซึ่ งเป็ นผลจาก
ราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศมีการปรับราคาลงตามทิศทางราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก และการปรับลดค่าไฟฟ้ า
ผันแปร (FT) ในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558 ที่ลดลง 3.23 สตางค์ต่อหน่วย ตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง
(รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 2559: สานักงานยุทธศาสตร์ และการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค)
ธนาคารแห่ งประเทศไทยรายงานว่า แรงกดดันเงินเฟ้ อด้านอุปสงค์มีแนวโน้มสู งขึ้น เนื่ องจากการใช้จ่ายใน
ประเทศของครัวเรื อนที่ขยายตัวดีกว่าที่เคยประเมินไว้เอื้อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถปรับขึ้นราคาสิ นค้าและบริ การได้
บ้าง ประกอบกับจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในช่วงต้นปี 2559 ส่ งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อพื้นฐานใน
ปี 2558 และปี 2559 สู งกว่าประมาณการเดิม โดยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และ 0.9 ตามลาดับ ขณะที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงินคงประมาณการอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในปี 2558 ที่ร้อยละ -0.9 และปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในปี
2559 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 0.8 (รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2558 : ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย)
ค. อัตราดอกเบีย้
ภาพอัตราดอกเบีย้ นโยบายและอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ลูกค้ ารายใหญ่ ช้ ันดี (MLR)

ที่มา: ธนาคารแห่ งประเทศไทย, ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย จากประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 8/2558 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ขณะที่ขอ้ มูลระดับอัตรา
ดอกเบี้ ยเงิ นกูล้ ูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MLR) ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย 1 จากธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประจาเดือนธันวาคม 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 6.50 - 6.85
คณะกรรมการนโยบายการเงิ นประเมินว่าการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จไทยยังเป็ นลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป โดย
ได้รับแรงสนับสนุ นหลักจากการใช้จ่ายภาครัฐและภาคการท่องเที่ ยว นอกจากนี้ การบริ โภคภาคเอกชนโดยรวมมี
แนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่ องในช่วงไตรมาส 4 อย่างไรก็ดี การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเผชิ ญปั จจัยเสี่ ยงด้านลบจากการ
1

ประกอบด้ วย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ส่วนที่ 1 - 16

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
ชะลอตัวของเศรษฐกิ จคู่คา้ หลักของไทยที่ มีความชัดเจนขึ้ นเป็ นลาดับ โดยเฉพาะเศรษฐกิ จจี นและกลุ่มอาเซี ยน
ขณะที่ แรงกดดันเงิ นเฟ้ อโดยรวมทรงตัวในระดับต่ าตามราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ ปรับ ลดลงเป็ นสาคัญ ในระยะ
ต่อไป อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปจะทยอยปรับสู งขึ้นจากผลของฐานของราคาน้ ามันสู งที่จะหมดไป รวมทั้งการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะกลับมาเป็ นบวกได้ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2559 (รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ฉบับเดือนธันวาคม 2558 : ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ง. ราคาพลังงาน
ราคานา้ มันดิบในตลาด NYMEX และตลาด BRENT
ราคาขายปลีกนา้ มันในกรุ งเทพฯ

ที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาน้ ามันดิ บมี ทิศทางปรั บลดลงอย่างชัดเจนและต่ อเนื่ องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 โดยเป็ นผลจากภาวะ
เศรษฐกิ จโลกที่ ฟ้ื นตัวช้า ทาให้ความต้องการน้ ามันดิ บทรงตัว ประกอบกับปริ มาณน้ ามันดิ บที่ ผลิตได้เพิ่มขึ้ นมาก
โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และประเทศอื่นนอกกลุ่ม OPEC ในขณะที่กลุ่มประเทศ OPEC ยังคงกาลังการผลิตเดิม การลด
กาลังการผลิตของกลุ่มประเทศ OPEC เพื่อพยุงราคาน้ ามันเพราะจะนาไปสู่ การสู ญเสี ยส่ วนแบ่งตลาด สาหรับราคา
น้ ามันขายปลีก2 ในประเทศเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก โดยในช่วงสิ้ นปี 2557 จากการ
ลดลงของราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ส่ งผลให้ราคาน้ ามันเชื้ อเพลิงทุกประเภทที่จาหน่ายหน้าสถานประกอบการใน
ประเทศลดลง และยังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกต่อเนื่อง
ราคาน้ ามันดิ บมี แนวโน้นปรั บตัวลดลงจากผูค้ า้ ในตลาดเห็ นว่าภาวะอุปทานน้ ามันล้นตลาดมี แนวโน้ม
รุ นแรงขึ้ นหลังจากสหรัฐฯ ยกเลิ กกฏหมายห้ามส่ งออกนามันดิ บที่ บงั คับใช้มานานถึง 40 ปี และปริ มาณการผลิ ต
น้ ามันดิบของรัสเซี ยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 120,000 บาร์ เรลต่อวัน อยู่ที่ระดับ 10.7 ล้านบาร์ เรลต่อวัน อีกทั้ง
อิหร่ านจะกลับมาส่ งออกน้ ามันหลังมาตรการคว่าบาตรกาลังจะถูกยกเลิก ทั้งนี้ สานักงานพลังงานสากล (U.S.
Energy Information Administration: EIA) คาดว่าผูผ้ ลิต Shale Oil ของสหรัฐฯ จะลดปริ มาณการผลิตลง 570,000
บาร์เรลต่อวันในปี 2559
ภาวะอุตสาหกรรม
ก. นิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
2

ราคาขายปลีก น้ ามันของไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือต้นทุนเนื้อน้ ามันสาเร็จรูป อัตราภาษีและเงินเข้ากองทุน ค่าการตลาด
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จานวนนิคมอุตสาหกรรมและจานวนผู้ใช้ ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ข้ อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ตะวันออก
รวมทั้ง
กลาง ตะวันตก ตะวันออก เหนือ
ใต้
เฉียงเหนือ
ประเทศ
ดาเนินการแล้ว
14
1
17
2
1
35
กาลังเริ่ มดาเนิ นการ
2
1
14
1
1
2
21
รวมจานวนนิคมทั้งหมด
16
2
31
3
2
2
56
จานวนผู้ใช้ ที่ดิน
1,541
20
2,968
88
22
4,639
ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.), ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

จานวนนิ คมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ เดื อนกุมภาพันธ์ 2559 มี จานวนทั้งสิ้ น 56 นิ คม โดยแบ่งเป็ น
จานวนนิคมที่ดาเนินการแล้วจานวน 35 นิคม และนิ คมที่กาลังอยู่ในขั้นตอนการเริ่ มดาเนิ นการอีกจานวน 21 นิ คม มี
จานวนผูใ้ ช้ที่ดินหรื อจานวนผูป้ ระกอบการในนิ คมเท่ากับ 4,639 ราย โดยส่ วนมากนิ คมอุตสาหกรรมกว่าครึ่ งของ
ประเทศตั้งอยูใ่ นพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่ องจากมีความสะดวกในการขนส่ ง ใกล้กบั กรุ งเทพมหาคร และยังเป็ นเขตที่
ปลอดภัยจากการเกิดอุทกภัย หากนับเฉพาะนิ คมภาคตะวันออกที่เปิ ดดาเนิ นการแล้วคิ ดเป็ นจานวน 17 นิ คม และมี
จานวนผูป้ ระกอบการใช้พ้ืนที่ 2,968 ราย
จากที่ประชุมของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (Board Of Investment: BOI) ได้เห็นชอบและ
อนุมตั ิแผน “ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการลงทุนในระยะ 7 ปี ” (พ.ศ. 2558 - 2564) โดยให้ความสาคัญกับประเภท
กิ จการที่ เป็ นประโยชน์และมีคุณค่ าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่ อประเทศเป็ นหลัก และส่ งเสริ มการลงทุนในนิ คม
อุตสาหกรรม ซึ่ งจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากสิ ทธิ พ้ืนฐานตามประเภทอุตสาหกรรม นโยบายการส่ งเสริ มการ
ลงทุนของ BOI ดังกล่าว จะช่ วยผลักดันให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นและเกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมที่จะเปิ ดดาเนินการในอนาคต
การขยายตัวของโรงงานและนิ คมอุตสาหกรรมในอนาคต ย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในพื้นที่
ทาให้มีความต้องการใช้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารจากที่ พกั อาศัยเข้าสู่ พ้ืนที่ นิคมเพิ่มขึ้ น ดังนั้น จะเกิ ดการเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้ในการดาเนิ นกิจการ จึงทาให้ธุรกิจที่ให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารแบบไม่ประจาทางเพื่อรับส่ ง
บุคลากรของบริ ษทั หรื อโรงงาน จึงยังมีโอกาสเติบโตตามการขยายตัวของนิคมในอนาคต
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ข.

จานวนผู้ประกอบการขนส่ ง

จานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ 31 ธันวาคม 2557
ณ 31 ธันวาคม 2558
อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ใบอนุญาต ผู้ประกอบการ ใบอนุญาต ผู้ประกอบกา
ลักษณะรถ
ใบอนุญาต
ประกอบการ ขนส่ ง (ราย) ประกอบการ
รขนส่ ง
ประกอบการ
ขนส่ ง (ฉบับ)
ขนส่ ง (ฉบับ)
(ราย)
ขนส่ ง (%)
รถโดยสารประจาทาง
2,961
1,461
2,932
1,473
-0.98
รถโดยสารไม่ประจาทาง
21,890
21,890
29,167
29,167
33.24
รถโดยสารส่ วนบุคคล
6,437
6,437
6,561
6,561
1.93
รวมรถโดยสารทั้งหมด
31,288
29,788
38,660
37,201
23.56
35000

30000

จานวนผู้ประกอบการขนส่ ง

25000
20000
15000
10000
5000

ธนวาค
ธนวาค

0

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ ง กองแผนงาน กรมขนส่ งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559

จานวนใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งรถโดยสารทัว่ ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี จานวนทั้งสิ้ น
38,660 ฉบับ โดยมีจานวนผูป้ ระกอบการทั้งสิ้ น 37,201 ราย เมื่อพิจารณาตามประเภทการขนส่ งพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ น
ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ด้ว ยรถโดยสารไม่ ป ระจ าทางมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 75.44 รองลงมาคื อ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ งด้วยรถโดยสารส่ วนบุคคลร้อยละ 16.97 และใบอนุญาตประกอบการขนส่ งด้วยรถโดยสารประจา
ทาง ร้อยละ 7.59 ตามลาดับ
ปี 2558 การขนส่ งด้วยรถโดยสาร มีการเติบโตของจานวนใบอนุญาตฯ จากปี 2557 ร้อยละ 23.56 โดยเฉพาะ
ธุรกิจการขนส่ งด้วยรถโดยสารไม่ประจาทางที่เติบโตถึงร้อยละ 33.24 แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่มากขึ้นในธุ รกิจ
นี้ และการเติ บโตของความต้องการใช้รถโดยสารไม่ประจาทาง เนื่ องจากเป็ นการขนส่ งที่ ลูกค้าสามารถกาหนด
เส้นทางได้เองตามความต้องการ
ค. จานวนรถจดทะเบียนและผู้ได้ รับใบอนุญาตประจารถ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
จานวนใบอนุญาตผู้ประจารถสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
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ประเภทใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถ
ผูข้ บั รถชนิดที่ 1
ผูข้ บั รถชนิดที่ 2
ผูข้ บั รถชนิดที่ 3
ผูข้ บั รถชนิดที่ 4
รวมทุกประเภท

2557
ภาคตะวันออก
ภาคอืน่ ๆ
1,107
10,279
118,947
1,123,026
35,162
269,880
21,004
80,455
176,220
1,483,640

(หน่ วย: ฉบับ)
2558
ภาคตะวันออก ภาคอืน่ ๆ
1,190
11,844
123,438
1,146,614
36,438
277,179
23,265
87,762
184,331
1,523,399

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ ง กองแผนงาน กรมขนส่ งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559

ในปี 2558 จานวนผูไ้ ด้รั บใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ ับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกมี จานวนทั้งสิ้ น
1,707,730 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่ งมีจานวน 1,659,860 ราย คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 โดยเป็ นจานวนผูท้ ี่
ได้รับใบอนุ ญาตขับรถในพื้นที่ ภาคตะวันออกจานวน 184,331 ราย คิ ดเป็ นร้อยละ 10.79 ของจานวนทั้งหมด โดย
นิ ยามของกรมขนส่ งทางบกนั้น ผูข้ บั รถจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถชนิ ดที่ 2, 3 หรื อ 4 จึงจะสามารถขับรถ
บัสขนส่ งซึ่ งบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินกว่า 20 คนได้
จานวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
(หน่ วย: คัน)
2557
2558
ประเภทรถ
ภาคตะวันออก ภาคอืน่ ๆ
ภาคตะวันออก
ภาคอืน่ ๆ
รถโดยสารประจาทาง
6,899
79,542
6,896
78,862
รถโดยสารไม่ประจาทาง
4,726
41,810
5,614
49,516
รถโดยสารส่ วนบุคคล
914
10,882
948
11,021
รวมรถโดยสาร
12,539
132,234
13,458
139,399
รถบรรทุกและรถขนาดเล็ก
114,360
894,236
118,528
913,118
รวมทุกประเภท
126,899 1,026,470
131,986 1,052,517
ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ ง กองแผนงาน กรมขนส่ งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559

จานวนรถโดยสารจดทะเบี ยนสะสม ตามกฎหมายว่า ด้วยการขนส่ งทางบก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี
จานวนทั้งสิ้ น 152,857 คัน เพิ่มขึ้ นจากปี 2557 ที่จานวน 144,773 คัน คิ ดเป็ นร้อยละ 5.58 ในจานวนรถโดยสารนี้
เป็ นรถโดยสารไม่ประจาทางจานวน 55,130 คัน คิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของรถโดยสารในปี 2558
จากสถิติดงั กล่าวพบว่าการขนส่ งประเภทรถโดยสารไม่ประจาทางในปี 2558 ยังมีจานวนรถเติบโตขึ้นจากปี
2557 คิดเป็ นร้อยละ 18.47 ซึ่ งเติบโตสวนทางกับการขนส่ งโดยรถโดยสารประจาทางและส่ วนบุคคล โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาการเติบโตของจานวนรถโดยสารไม่ประจาทางในภาคตะวันออก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ต้ งั ของนิ คมอุตสาหกรรมจะมี
จานวนรถโดยสารเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.79
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เปรียบเทียบจานวนใบอนุญาตเป็ นผู้ขับรถและจานวนรถจดทะเบียนในพืน้ ที่ภาคตะวันออก

ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ ง กองแผนงาน กรมขนส่ งทางบก, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559

เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนผูไ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถทุกประเภท และจานวนรถจดทะเบียนทุกประเภท ใน
พื้นที่ภาคตะวันออก พบว่าจานวนผูไ้ ด้รับใบอนุญาตฯ มีมากกว่าจานวนรถจดทะเบียน ในอัตราผูไ้ ด้รับใบอนุญาตต่อ
รถจดทะเบียน เท่ากับ 1.39 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็ น 1.40 ในปี 2558 โดยที่จานวนรถจดทะเบี ยนมีจานวน
เพิ่ มขึ้ นสู งกว่า จานวนผูไ้ ด้รั บ ใบอนุ ญาตฯ เล็กน้อย ในสถานการณ์ ปัจจุ บัน ธุ รกิ จขนส่ งในภาคตะวันออกจึ งยัง
สามารถขยายจานวนรถได้อีกเล็กน้อย แต่ อาจจะเผชิ ญกับปั ญหาการแย่งชิ งผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตขับขี่ เพื่ อจ้างเป็ น
พนักงานขับในการประกอบธุรกิจขนส่ ง
การแข่ งขัน
เนื่องจากธุรกิจรถโดยสารไม่ประจาทาง ไม่มีขอ้ จากัดในการเข้าทาธุ รกิจของผูป้ ระกอบการรายใหม่ เพียงแต่
อาศัยแหล่งงิ นทุนที่ เพียงพอ และการได้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง รวมถึงนักขับต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่
ยานพาหนะตรงตามประเภทที่ กฎหมายกาหนด จึงทาให้มีจานวนผูป้ ระกอบการรถขนส่ งโดยสารไม่ประจาทางราย
ใหม่เกิดขึ้นมาก โดยในปี 2557 มีจานวนผูป้ ระกอบการรถโดยสารไม่ประจาทางเท่ากับ 21,890 ราย และในปี 2558 มี
จานวนผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้นเป็ น 29,167 ราย หรื อเพิ่มขึ้ น คิ ดเป็ นร้อยละ 33.24 ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเน้นการแข่งขัน
ทางด้านราคาและการบริ การเป็ นหลัก ซึ่ งคู่แข่งที่ มีศกั ยภาพ มีลกั ษณะในการดาเนิ นธุ รกิจประเภทเดียวกันกับทาง
บริ ษทั และมีพ้ืนที่ให้บริ การในบริ เวณใกล้เคียงกันมีจานวนทั้งสิ้ นประมาณ 5 ราย แบ่งเป็ นรายใหญ่ 3 ราย และรายที่
มีขนาดใกล้เคียงกับบริ ษทั 2 ราย โดยมีเพียง 3 รายที่บริ ษทั เคยร่ วมแข่งขันในการประกวดราคาเพื่อนาเสนองานแก่
ลูกค้า ซึ่ งคู่แข่งแต่ละรายมีการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั คาดว่า
บริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 2.00 เมื่อคานวณจากจานวนประชากรในภาคการผลิตอุตสาหกรรมของพื้นที่
4 จังหวัด หลักในเขตภาคตะวันออกทั้งหมด ได้แ ก่ จังหวัดฉะเชิ งเทรา จังหวัดชลบุ รี จังหวัดระยองและจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยจุดเด่นของบริ ษทั ที่ทาให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ คือการให้ความสาคัญกับคุณภาพการให้บริ การ
ควบคู่ไปกับการให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้บริ การรถในแต่ละเส้นทาง
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2.3
1.

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ ที่สาคัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1.1) กลยุทธ์ ด้านบริการ (Service)
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาบริ ษทั ได้ทาการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่ อง โดยยึดหลัก
ความพึ งพอใจของลูกค้าเป็ นส าคัญ และยึดมัน่ กับนโยบายในการให้บริ การ 3 ประการ คื อ หลักความปลอดภัย
(Safety) หลักความน่ าเชื่ อถือ (Reliability) และหลักความสะดวกสบาย (Comfort) ด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
บริ การ ดังนี้
มาตรฐานรถบัส
รถบัสรุ่ นใหม่ของบริ ษทั ทุกคันจะประกอบจากคัซซี และเครื่ องยนต์ใหม่จากบริ ษทั รถชั้นนา อาทิ ฮีโน่ สแกน
เนีย และประกอบตัวถังตามคุณลักษณะการใช้งานมีการออกแบบโดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก และหากเป็ นรถปรับอากาศทางบริ ษทั จะติดตั้งระบบปรับอากาศที่เป็ นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นเพื่อ
สุ ขลักษณะที่ดีของผูโ้ ดยสารทุกคน โดยรถทุกคันจะมีระบบอานวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี เครื่ องเสี ยง เพื่อความ
บันเทิงในการโดยสารตลอดจนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ชุดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง เป็ นต้น นอกจากนี้ การ
ประกอบรถบัสของบริ ษทั จะออกแบบเพื่อใช้รับส่ งพนักงานจึงทาให้มีขนาดตัวรถบัส ขนาดของเครื่ องยนต์ที่มีความ
เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม จึงส่ งผลให้รถบัสที่บริ ษทั เลือกใช้ มีความปลอดภัยมากขึ้นและมีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานรับส่ งพนักงานมากกว่ารถบัสทัว่ ไปที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในหลากหลายวัตถุประสงค์
มาตรฐานพนักงานขับรถ
พนักงานขับรถทุกคนจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดโดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติ ทดสอบความสามารถ
ในการขับและตรวจสภาพทางด้านร่ างกายโดยทีมงานของบริ ษทั และเมื่อได้เข้ามาทางานร่ วมกับบริ ษทั แล้วจะมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการฝึ กอบรม ความรู ้ความสามารถในการดูแลรักษารถ การขับขี่อย่างประหยัดและปลอดภัย
ตลอดจนจิตสานึกในการให้บริ การเพื่อเพิ่มคุณค่าของการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการควบคุมการเดินรถ
บริ ษทั ได้ลงทุนติดตั้งระบบติดตามรถ (Tracking System) แบบ Real time สาหรับรถบัสและรถตูข้ องบริ ษทั
ทุกคัน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิ บตั ิ การจะทาการตรวจสอบสถานะของรถตลอดช่ วงเวลาที่ ให้บริ การ และทาการบันทึ ก
สถานะของรถตามที่ กาหนดเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ (Log sheet) โดยบริ ษทั มีขอ้ กาหนดให้รถทุกคันพร้อม
ให้บริ การก่อนเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 นาทีและควบคุมความเร็ วรถไม่เกิน 90 กม./ชม. ตลอดระยะเวลาการให้บริ การ
เมื่อรถนาส่ งพนักงานเรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการสรุ ปข้อมูลการรับส่ งรายงานให้ลูกค้าทราบทุกๆวัน (Daily
report) และจะรวบรวมเป็ นรายงานประจาเดื อน (Monthly Report) เพื่อให้กบั ทางลูกค้าสอบทานการทางานของ
บริ ษทั และเป็ นข้อมูลให้ลูกค้าจัดการเดิ นรถให้เหมาะสมกับจานวนพนักงานที่ใช้บริ การเพื่อเป็ นการบริ หารต้นทุน
การขนส่ งพนักงานให้แก่ลูกค้า (Cost optimization management) นอกจากนี้ บริ ษทั ยังติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในรถ
บัสที่บริ ษทั สั่งผลิตตั้งแต่ปี 2557 เป็ นต้นมา และมีแผนที่ จะติดกล้องในรถบัสของบริ ษทั ให้ครบทุกคัน เพื่อติ ดตาม
และดูแลพฤติกรรมของนักขับ ทาให้สามารถควบคุมได้อย่างใกล้ชิด ผ่านการสุ่ มตรวจโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
มาตรฐานการซ่ อมบารุ ง
ด้านการดูแลรักษาเครื่ องยนต์และมาตรฐานต่างๆ ของอะไหล่ ทุกชิ้นส่ วนเป็ นสิ่ งสาคัญ บริ ษทั จัดให้มีคลัง
อะไหล่ที่สามารถเบิกใช้ได้ทนั ทีมากกว่า 300 รายการ และบริ ษทั จัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานฝ่ ายซ่ อมบารุ งให้มี
ความรู ้ความสามารถด้า นการซ่ อมบารุ งและชิ้ นส่ วนอะไหล่ต่างๆ อย่างต่ อเนื่ อง ช่ างทุกท่านมีความชานาญ และ
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ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และซ่ อมบารุ งชิ้นส่ วนต่างๆเป็ นอย่างดี มีการเปลี่ยนอะไหล่ทนั ทีเมื่อครบ
อายุการใช้งาน โดยไม่ตอ้ งรอให้เกิ ดความเสี ยหาย เพื่ อสมรรถภาพที่ ดีของรถทุกคัน และบริ ษทั ได้จดั ให้ฝ่ายซ่ อม
บารุ งมีความพร้อมในการแก้ไขปั ญหานอกสถานที่ดว้ ยรถซ่ อมบารุ งเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ทั้งนี้ การดูแลและซ่ อม
บารุ งรถของบริ ษทั แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1) การดูแลประจาวัน เป็ นการดูแลความเรี ยบร้อย และความสะอาดของรถบัส เช่ น การทาความสะอาด
เบาะที่นงั่ ฉี ดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เป็ นต้น จะดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการและนักขับร่ วมกัน
2) การซ่ อมบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance) จะดาเนิ นการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่ อมบารุ ง
จะมีตารางการตรวจซ่ อมรายสัปดาห์ เพื่อทาการเปลี่ยนอะไหล่ หรื อซ่ อมแซมในส่ วนที่ สึกหรอ ใน
กรณี ที่พบปั ญหาใหญ่ๆ เช่ น ช่วงล่างรถ เครื่ องยนต์ เป็ นต้น จะดาเนิ นการนาส่ งศูนย์ซ่อมทันที และ
แจ้งฝ่ ายปฏิบตั ิการให้ดาเนินการหารถมาทดแทน และแจ้งให้ลกู ค้าทราบต่อไป
1.2) กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษทั เลือกใช้กลยุทธ์ราคาเหมาะสมยุติธรรม และคุณภาพสู ง (Premium Strategy) เนื่ องจากรถของบริ ษทั จะ
เลือกใช้รถใหม่ มีการออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีกระบวนการคัดสรรนัก
ขับ รวมทั้งระบบติ ดตามรถแบบ Real Time และระบบการบริ หารจัดการการเดิ นรถที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Fleet
Management System) เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูโ้ ดยสาร ถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบาย เป็ นหลัก การ
กาหนดราคาบริ การจะต้องคานึ งถึงความสามารถในการแข่งขันได้ สอดคล้องกับอายุการให้บริ การและคุม้ ค่ากับที่
บริ ษทั จะลงทุนประกอบรถใหม่ ซึ่ งมีระยะเวลาประมาณ 1-5 ปี โดยรู ปแบบการกาหนดราคาและระยะเวลาให้บริ การ
จะถูกระบุในสัญญาให้บริ การของบริ ษทั ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed-Rate Contract) :
ได้แก่ การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง ซึ่ งคิดค่าบริ การต่อเที่ยวที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมี
ทั้งรู ปแบบการกาหนดค่ าบริ การคงที่ ตามระยะทางที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามราคาน้ ามัน และค่าบริ การ
คงที่ตามระยะทางที่ระบุให้มีการเจรจาต่อรองราคาได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน
2. การกาหนดค่าบริ การผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง (Floating-Rate Contract):
2.1 การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทางที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย โดยค่าบริ การ
จะผันแปรไปตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย ซึ่ งคานวณได้จากปริ มาณน้ ามันที่ใช้ในแต่ละเส้นทางและส่ วน
ต่างของราคาน้ ามันเฉลี่ยในปั จจุบนั และราคาน้ ามันที่ระบุไว้ตามสัญญา ด้วยการกาหนดค่าบริ การใน
รู ปแบบนี้ หากราคาน้ ามันเพิ่มขึ้ นมากกว่าราคาน้ ามันที่ ระบุในสัญญา บริ ษทั จะได้รับค่ าชดเชยของ
ส่ วนต่ างราคาน้ ามันจากลูกค้า ขณะที่ ในกรณี ที่ราคาน้ ามันลดลงต่ ากว่าราคาน้ ามันที่ ระบุในสัญญา
บริ ษทั จะให้ส่วนลดแก่ลกู ค้าตามสูตรการคานวณ
2.2
การกาหนดค่ าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ ใช้บริ การ (Minimum
Guarantee) ซึ่ งค่าบริ การขั้นต่ าที่ บริ ษทั เรี ยกเก็บประกอบด้วย ค่ารถและค่านักขับ โดยบวกค่าบริ การ
เพิ่มตามระยะทางที่ให้บริ การและราคาน้ ามันที่เกิ ดขึ้นจริ ง โดยการกาหนดค่าบริ การในรู ปแบบนี้ ทา
ให้บริ ษทั มีรายได้ข้ นั ต่าที่แน่นอนสาหรับการจ่ายค่างวดรถ และการจ่ายค่าจ้างให้แก่นกั ขับ และบริ ษทั
จะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ให้บริ การแก่ลกู ค้า
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1.3) กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษทั ไม่มีหน่วยงานขายหรื อฝ่ ายการตลาด ดังนั้น กิจกรรมการขายจะรับผิดชอบโดยฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ซึ่ งการรับงานของบริ ษทั จะมาจาก 2 ช่องทาง คือ (1) การติดต่อจากลูกค้ามายังบริ ษทั โดยตรง ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับการ
แนะนาจากลูกค้าที่เคยใช้บริ การ และ (2) การเข้าร่ วมประกวดราคา/การประมูลราคา (Price Auction) โดยที่ผ่านมา
การรับงาน ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จะมาจากการติดต่อเข้ามาของเจ้าของกิจการโดยตรงและการแนะนาจากลูกค้าที่เคย
ใช้บริ การมากกว่า คิดเป็ นร้อยละ 60 เนื่ องจากการประมูลการเข้าร่ วมประกวดราคาส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การแข่งขัน
ด้านราคา ซึ่ งบริ ษ ทั ไม่มีนโยบายในการแข่ งขันด้า นราคาเพื่ อให้ได้งาน แต่ จะเน้นเรื่ องของการพัฒนาปรั บปรุ ง
คุณภาพบริ การให้คุม้ ค่ากับค่าบริ การที่ลกู ค้าต้องจ่ายให้กบั บริ ษทั มากกว่า
เนื่ องมาจากผลงานการบริ หารและจัดการการเดินรถรับส่ งพนักงานเป็ นเครื่ องยืนยันได้เป็ นอย่างดีถึง
คุณภาพของการให้บริ การของบริ ษทั อีกทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ยังมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าของกิจการ จึง
ทาให้บริ ษทั ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นการบริ หารและจัดการการเดินรถรับส่ งพนักงาน
2.

การประชาสั มพันธ์ (Promotion)
ในการส่ งเสริ มการขาย บริ ษทั อาศัยการสร้างความเชื่อถือในคุณภาพของการบริ การ ความปลอดภัย และความ
คุม้ ค่า โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้จดั ทาเว็บไซต์และมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ก็มี
แผนที่ จะสนับสนุ นสื่ อโฆษณาบนหนังสื อพิมพ์เพิ่มขึ้ น เพื่อการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั รวมถึงสร้างการ
รับรู ้ (Brand Recognition) และจดจา (Brand Awareness) ต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
2.1) กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษทั มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้แก่ ผูป้ ระกอบการในภาคการผลิตที่มีที่ต้ งั โรงงานอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม หรื อ
นอกนิ คมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่จงั หวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิ งเทรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีจานวนลูกค้าทั้งสิ้ น 24 ราย แบ่งเป็ นลูกค้าใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีจานวน 9 ราย นิ คมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองจานวน 12 ราย และนิ คม
อุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราจานวน 3 ราย โดยหากพิจารณาที่ต้ งั ของลูกค้าที่อยูใ่ นพื้นที่กลุ่มนิ คมอุตสาหกรรม
อมตะ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิ คมอมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง จะพบว่า มีจานวนทั้งสิ้ น
14 ราย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรายได้จากลูกค้าที่อยู่ในนิ คมอมตะทั้ง 2 แห่ งคิดเป็ นร้อยละ
62.63 ของรายได้จากการบริ การ ทั้งนี้ พื้นที่การให้บริ การรับส่ งบุคลากรในปัจจุบนั ครอบคลุมพื้นที่ แสดงดังภาพ
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แผนภาพแสดงที่ต้ งั สานักงาน จุดจอดรถของบริษทั และที่ต้งั ของลูกค้ า
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

คือ ที่ต้ งั บริ ษทั สานักงาน จุดจอดรถ และสถานที่ซ่อมบารุ ง
คือ โรงงานหรื อที่ต้ งั ของลูกค้าที่ใช้บริ การของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ เมื่ อ จาแนกกลุ่ มลูกค้า ของบริ ษ ทั โดยแบ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการในธุ ร กิ จต่ า งๆ จากข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ประเภทของธุ รกิ จที่ ใช้บริ การขนส่ งของบริ ษทั สู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มชิ้ นส่ วนประกอบ
รถยนต์ กลุ่มผลิตยางรถยนต์ และกลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้ า

ส่วนที่ 1 - 25

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
ตารางแสดงสั ดส่ วนรายได้ ของบริษทั แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ าผู้ใช้ บริการ ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2558
กลุ่มอุตสาหกรรม
ของลูกค้ าที่ใช้ บริการ
ชิ้นส่ วนประกอบรถยนต์
ผลิตยางรถยนต์
น้ ามันเชื้อเพลิง และปิ โตรเคมี
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
สิ นค้าบริ โภค
เหล็ก
อื่นๆ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ

ปี 2556
ล้ านบาท
47.68
44.19
29.63
29.68
23.96
18.02
12.98

ปี 2557
%

23.13%
21.43%
14.38%
14.40%
11.62%
8.74%
6.30%

206.14 100.00%

ล้ านบาท
60.11
44.96
40.21
33.28
25.60
18.20
11.95

ปี 2558
%
25.65%
19.19%
17.16%
14.20%
10.92%
7.77%
5.11%

234.31 100.00%

ล้ านบาท
64.28
43.97
27.57
40.06
24.35
25.99
38.05

%
24.32%
16.64%
10.43%
15.16%
9.21%
9.84%
14.40%

264.27 100.00%

ที่มา: ข้อมูลจากบริ ษทั

จากตารางข้างต้นแสดงรายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 จะเห็นว่าบริ ษทั ได้มีการ
แบ่งลูกค้าตามประเภทของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั จะพยายามรักษาสัดส่ วนรายได้จากลูกค้าไม่ให้กระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง จนก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อรายได้จากการพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ มาก
เกินไป โดยจะพยายามรักษาสัดส่ วนรายได้ และเพิ่มรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ปี ละ 3 - 5 สัญญา
2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(1) การจัดหารถโดยสาร
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั หารถทั้งกรณี รถที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของ และกรณี รถร่ วมบริ การโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. รถที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั จะลงทุนรถโดยสารให้บริ การ ก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนค่อนข้างแน่นอนว่าจะได้รับการสั่งจ้างจากลูกค้า
แล้วเท่านั้น และไม่มีนโยบายการลงทุนรถโดยสารให้บริ หารสาหรับรอรับงานจากลูกค้า โดยรถจะต้องมีลกั ษณะ
เป็ นไปตามที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า อาทิ เบาะที่นงั่ และม่าน เป็ นต้น ซึ่ งในอดีตบริ ษทั จัดหารถโดยสารผ่านการซื้ อคัสซี
และอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็ นคัสซี และเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ก่อนนาไปว่าจ้างผูป้ ระกอบตัวถัง (Bus Body) ให้
ประกอบตัวถัง และสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ปัจจุบนั การจัดหารถโดยสาร
ของบริ ษทั จะอยูใ่ นรู ปของการลงทุนซื้ อคัสซี และเครื่ องยนต์ (Chassis and Engine) ใหม่จากผูผ้ ลิตชั้นนา และว่าจ้างผู ้
ประกอบตัวถัง (Bus Body) ให้ประกอบตัวถัง และสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ ลูกค้าต้องการ
โดยมีแหล่งเงิ นทุนจากการขอรับการสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิ น และเงิ นทุนหมุนเวียนในกิ จการ
นอกจากนี้บริ ษทั ยังจัดทาประกันภัยให้กบั รถโดยสารของบริ ษทั ทุกคัน เพื่อเป็ นการป้ องกันและจากัดความเสี ยหายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับรถของบริ ษทั บางส่ วน
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แผนภาพการจัดหารถโดยสาร

1. คัดเลือกคัซซีและ
เครื่องยนต์ (Chassis)

2. ประกอบตัวถัง ทากราฟฟิ กนอก
รถและ สิ่ งอ านวยความสะดวก
ภายในห้ องโดยสาร

4. นารถบัสโดยสารให้ บริ การแก่ ลูกค้ า

3. จดทะเบียนรถบัสต่ อกรมขนส่ งทางบก

ข. รถร่ วมบริ การ
การจัด การบริ การรถโดยสารให้แ ก่ ลูกค้าโดยใช้รถร่ วม บริ ษ ทั จะเลื อกใช้บริ การรถร่ วมที่ เ ป็ นรถตูเ้ กื อ บ
ทั้งหมด เมื่อบริ ษทั นาเสนอรู ปแบบและประเภทรถให้แก่ลูกค้าและตกลงในสัญญาบริ การเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว หากมี
ความจาเป็ นต้องใช้รถตู้ ทางบริ ษทั จะเลือกรถตูร้ ่ วมบริ การเข้ามาเดินรถในสายนั้น โดยบริ ษทั จะทาสัญญาว่าจ้างรถตู ้
ร่ วมบริ การเป็ นรายคัน โดยทุ กสัญญาจะมีอายุสิ้นสุ ดทุ กวันที่ 31 ธันวาคมของทุ กปี ถึงแม้สัญญาบริ การระหว่าง
บริ ษทั กับลูกค้าจะยังไม่หมดอายุ เพื่ อที่ จะให้บริ ษทั ประเมิ นผลงานของรถร่ วมบริ การทุ กคัน ก่ อนเริ่ มทาการต่ อ
สัญญาว่าจ้างรถร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีผรู ้ ่ วมบริ การทั้งสิ้ นจานวน 84 ราย แบ่งเป็ นรถตูร้ ่ วมบริ การ
จานวน 88 คัน และรถบัส ร่ วมบริ การจานวน 12 คัน (ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ปริ มาณรถร่ วมบริ การอาจมี การ
เปลี่ ย นแปลงโดยขึ้ น อยู่กับ ความต้อ งการใช้ง าน) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ร ถร่ วมบริ ก ารก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายในการ
ให้บริ การ อาทิ รับส่ งพนักงานไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด อันเป็ นเหตุให้พนักงานของลูกค้าตกรถหรื อต้องเดินทางเอง
รวมถึงกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ ทางบริ ษทั จะไม่มีส่วนร่ วมรับผิดชอบกับความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้น โดยรถร่ วมบริ การจะต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ปัจจุบนั บริ ษทั ไม่มีนโยบายในการนารถบัสร่ วมบริ การรายใหม่ๆ เข้ามาวิ่งร่ วมกับบริ ษทั แล้ว เหลือเพียงแต่ผู ้
ให้บริ การรายเดิ มที่ มีการร่ วมงานมาตั้งแต่ช่วงบริ ษทั ก่อตั้งและมีการให้บริ การผ่านการประเมินจากทางบริ ษทั และ
ทางลูกค้าในระดับที่ดีมาตลอด
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ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการใช้ผรู ้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคล
หรื อนิ ติบุคคลที่ ได้รับอนุ ญาตจากกรมการขนส่ งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสาร
ขนส่ งไม่ประจาทางเท่านั้น
(2) นักขับ (Driver)
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญการคัดเลือกนักขับเป็ นอย่างยิ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีนกั ขับซึ่ งเป็ น
พนักงานประจาทั้งหมดจานวน 137 คน โดยนักขับทุกคนต้องมีใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถประเภทที่ 2, 3 หรื อ 4 (ชนิ ดที่
2 เป็ นอย่างน้อย) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่ งทางบก จึงจะสามารถขับรถโดยสารที่ขนส่ งผูโ้ ดยสารเกินกว่า 20 คน
ได้ ซึ่ งบริ ษทั มีข้ นั ตอนและกระบวนการสรรหานักขับโดยเริ่ มตั้งแต่ฝ่ายบุคคลและธุ รการประกาศรับสมัครด้วยการ
ติดป้ ายตามที่ต่างๆ และมีโครงการจัดหานักขับชื่ อ “นักขับ” แนะนา “นักขับ” (Driver get Driver) ด้วย ซึ่ งจะให้
คาแนะนาแก่นกั ขับที่แนะนาเพื่อน ให้มาสมัครงานและได้บรรจุเป็ นพนักงานกับบริ ษทั เมื่อได้ใบสมัครจากนักขับ
แล้วจะทาการตรวจสอบคุณสมบัตินกั ขับเบื้ องต้นจากใบสมัคร และทาการทดสอบความสามารถในการควบคุมรถ
และตรวจสุ ขภาพร่ างกายว่ามีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อไม่ หลังจากนั้นฝ่ ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าจะ
รับผูส้ มัครดังกล่าวเป็ นนักขับของบริ ษทั หรื อไม่
เมื่ อ บริ ษ ัท รั บ ผูส้ มัค รดัง กล่ า วเป็ นนัก ขับ ของบริ ษ ทั ฝ่ ายบุ ค คลและธุ ร การจะท าการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมโดยประสานงานกับหน่วยราชการ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ตอ้ งใช้เวลานานในการตรวจสอบ ทาให้บริ ษทั อาจ
ต้องบรรจุผสู ้ มัครที่ผ่านการทดสอบเป็ นนักขับของบริ ษทั ก่อนที่จะทราบผลประวัติ หากผูส้ มัครรายใดเคยมีประวัติ
อาชญากรรมกับกรมตารวจ เมื่อทางบริ ษทั ได้ขอ้ มูลประวัติ จะทาการเรี ยกนักขับรายดังกล่าวมาพูดคุยเพื่อลงชื่ อ
รับทราบประวัติ และทางบริ ษทั จะเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมนักขับรายดังกล่าวเป็ นพิเศษ ภายหลังการขึ้นทะเบียนผูส้ มัคร
ให้เป็ นนักขับของบริ ษทั แล้ว บริ ษทั จะจัดอบรมทักษะการขับขี่ และการบริ การให้แก่นกั ขับก่อนจะเริ่ มปฏิ บตั ิ งาน
ต่อไป
แผนภาพแสดงขั้นตอนการสรรหานักขับ
คัดสรรพนักงานจากใบ
สมัคร และตรวจสอบ
คุณสมบัติเบือ้ งต้ น

อบรมศักยภาพทางด้านการ
ขับขี่และทักษะการบริการ
และตรวจสุ ขภาพประจาปี

ทดสอบความสามารถในการ
ควบคุมรถ

ขึน้ ทะเบียนเป็ นนักขับ
ของบริษทั

ตรวจสุ ขภาพก่ อนเริ่มงาน โดย
คัดกรองผู้ที่สุขภาพร่ างกายไม่
เหมาะสมกับการขับ

ตรวจประวัติอาชญากรรม

(3) นา้ มันเชื้อเพลิง
รถโดยสารของบริ ษ ัท ทุ กคัน ใช้น้ า มันดี เ ซลเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ยัง ไม่ มีน โยบายในการดัด แปลง
เครื่ องยนต์เพื่ อเปลี่ ยนประเภทเชื้ อเพลิ งที่ ใช้ ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั ทาบัตรวงเงิ นเติ มน้ ามันกับบริ ษทั จาหน่ ายน้ ามันที่ มี
ชื่ อเสี ยงแห่ งหนึ่ ง เพื่อเป็ นการควบคุมไม่ให้มีการลักลอบกระทาทุจริ ต โดยบริ ษทั จาหน่ายน้ ามันจะรวบรวมและส่ ง
ยอดเรี ยกเก็บทุกสิ้ นเดือน
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ในขั้นตอนของการเติมน้ ามันเชื้อเพลิง ฝ่ ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผูก้ าหนดตาแหน่งสถานี บริ การน้ ามันที่เหมาะสม
กับเส้นทางการเดินรถให้แก่รถบัสแต่ละคัน โดยในการเติมน้ ามันแต่ละครั้ง นักขับจะต้องเติมน้ ามันให้เต็มถังเสมอ
เมื่ อ นักขับเติ มน้ า มันที่ สถานี บ ริ การจะต้อ งแจ้งเลขไมล์ให้แก่ ส ถานี ซึ่ งเป็ นข้อมูลประกอบในการออกใบเสร็ จ
หลังจากนั้น นักขับจะต้องนาใบเสร็ จค่าน้ ามันที่ เติ มมาส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิ บตั ิ การภายในเช้าวันถัดไป เมื่ อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการได้ขอ้ มูลจากใบเสร็ จค่าน้ ามัน จะนาข้อมูลเลขไมล์ของรถแต่ละคันและปริ มาณน้ ามันที่เติ ม
กรอกเข้าในระบบ Back Office ของบริ ษทั ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ทราบถึงอัตราการใช้น้ ามันของรถบัสแต่ละคัน (Rate of
Consumption) หากข้อมูลอัตราการใช้น้ ามันของรถบัสคันใด มีการเพิ่มขึ้นผิดปกติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะทาการ
ตรวจสอบร่ วมกับระบบ GPS Tracking เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของรถคันดังกล่าวว่ามีการขับออกนอกจุด
เพื่อถ่ายหรื อขายน้ ามันหรื อไม่ ด้วยระบบดังกล่าวจะช่วยทาให้บริ ษทั ทราบหากเกิดการทุจริ ตของนักขับและสามารถ
ควบคุมความเสี ยหายได้ทนั ท่วงที
แผนภาพแสดงขั้นตอนและการควบคุมการเติมนา้ มันของนักขับ
ฝ่ ายปฏิบัติการ
กาหนดจุดเติมนา้ มัน

นักขับเติมนา้ มันในจุดที่ระบุ
โดยเติมเต็มถังทุกครั้ง

นาใบเสร็จค่ านา้ มันและข้ อมูล
เลขไมล์ของวันที่เติมนา้ มัน ส่ ง
ให้ ฝ่ายปฏิบัติการ

ควบคุมการทุจริตการเติม
นา้ มัน ร่ วมกับระบบ
GPS Tracking

ฝ่ ายปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้ อมูล
ทราบอัตราการใช้ นา้ มัน

2.5

ฝ่ ายปฏิบัติการ
กรอกข้ อมูลในระบบ Back Office

การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้ตระหนักดี ว่าการให้บริ การด้วยรถโดยสารขนาด
ใหญ่จะมีการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสี ยจากกระบวนการซ่ อมบารุ งรถโดยสาร อาทิ
น้ ามันเครื่ อง อะไหล่เก่า เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นการ บริ ษทั จึงได้
ดาเนินการบริ หารจัดการด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1) การลดมลภาวะทางอากาศที่ เ กิ ด จากการเผาผลาญของเครื่ อ งยนต์ร ถโดยสาร ด้ว ยการเลื อ กใช้
เครื่ องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุ ดเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการเผาไหม้ที่ดีที่สุด และมีการบารุ งรักษาตามมาตรฐาน
ที่ผผู ้ ลิตกาหนด
2) เลื อกใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ งจากผูจ้ ดั จาหน่ ายที่ ได้มาตรฐาน เพื่ อประสิ ทธิ ภาพของการเผาไหม้และการ
ปล่อยมลภาวะให้นอ้ ยที่สุด
3) ไม่ดดั แปลงหรื อกระทาการใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ ไม่ได้ตามหลักวิศวกรรมยายนต์อนั จะส่ งผลต่อการ
เผาไหม้ของเครื่ องยนต์จนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
4) การกาจัด ของเสี ยที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการซ่ อมบารุ งรถโดยสาร ส่ วนกระบวนการซ่ อมบารุ งรถยนต์
ปั จจุบนั ได้จดั การให้มีการจัดเก็บโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ อาทิ น้ ามันเครื่ องที่มีการเปลี่ยนถ่ายจะทาการจัดส่ ง
ให้ผรู ้ ับซื้ อที่มีใบอนุญาตการนาน้ ามันเครื่ องเก่าไปกาจัดอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
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2.6

ลาดับ

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ

ชื่อลูกค้ า

1

บริ ษทั บริ คจสโตน ไทร์ แมนนูแฟคเจอริ่ ง
(ประเทศไทย) จากัด /1

2

บริ ษทั คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด /2

3
4

บริ ษทั คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จากัด /1

5
6
7

บริ ษทั ไดกิ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั โดนัลด์สนั (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด /1

8 บริ ษทั อินเตร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จากัด
9 -11 บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด และในกลุ่ม /4
12 บริ ษทั สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด

ระยะเวลา
ตามสั ญญา

เดือนและปี ที่
เริ่มสั ญญา

1 ปี
1 ปี
3 ปี
3 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี
5 ปี
3 ปี
1 ปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี
3 ปี 3 เดือน
6 ปี

ก.ค. 57
ก.ค. 58
มี.ค. 56
มี.ค. 59
ก.ย. 57
เม.ย. 57
เม.ย. 58
ก.ย. 57
มิ.ย. 57
ต.ค. 57
ต.ค 58
ม.ค. 58
ก.ค. 57
ม.ค. 55
เม.ย. 58
ส่วนที่ 1 - 30

ประมาณ
มูลค่ างาน
สั ญญา
26.61
27.14
19.63
21.00
28.85
7.01
6.54
110.28
50.55
6.90
7.50
16.41
130.36
33.75
72.06

จานวนรายได้ จาก
การให้ บริการ ตั้ง
วันที่เริ่มให้ บริการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558
26.61
12.40
18.23
19.25
7.01
4.56
32.04
23.92
6.90
1.80
4.04
41.10
33.75
10.95

ประมาณการมูลค่ า
งานที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
เป็ นรายได้ จากการ
ให้ บริการ
14.74
1.40
21.00
9.60
1.98
78.24
26.63
5.70
12.37
89.26
61.11

คิดเป็ นร้ อยละของ
ประมาณการมูลค่ า
งานที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
เป็ นรายได้ จากการ
ให้ บริการ
54.31%
7.13%
100.00%
33.27%
30.27%
70.95%
52.68%
76.00%
75.38%
68.47%
84.80%
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ลาดับ

ชื่อลูกค้ า

13

บริ ษทั ไทยออยส์ จากัด (มหาชน)

14

บริ ษทั ไทรอัมพ์ เอวิเอชัน่ เซอร์วิสเซส เอเชีย จากัด /1

15
16
17
18
19

บริ ษทั วีคแอนด์ ฮุคลันด์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
จากัด
บริ ษทั โตโยต้า โกเซ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จากัด
บริ ษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จากัด /1

20
21

บริ ษทั ฟิ จิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั มาเจนด์ แมคซิ ส จากัด

22
23

บริ ษท เคป อีสต์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั พีทีพี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ระยะเวลา
ตามสั ญญา

เดือนและปี ที่
เริ่มสั ญญา

5 ปี
2 ปี
1 ปี
1 ปี
3 ปี
5 ปี

พ.ย. 53
พ.ย. 58
ม.ค. 58
ม.ค. 59
มี.ค. 57
ต.ค. 54

81.38
28.00
4.81
5.00
6.35
97.78

จานวนรายได้ จาก
การให้ บริการ ตั้ง
วันที่เริ่มให้ บริการ
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558
81.38
2.22
4.81
3.62
77.85

5 ปี
5 ปี
3 ปี
1 ปี
5 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี 3 เดือน
5 ปี

เม.ย. 55
เม.ย. 56
มิ.ย. 55
มิ.ย. 58
พ.ค. 57
ม.ค. 58
ม.ค. 59
พ.ย. 57
เม.ย. 58

96.14
126.24
14.54
5.35
66.25
3.84
4.00
1.74
56.01

60.38
48.45
14.54
2.85
18.74
3.84
1.48
6.91

ส่วนที่ 1 - 31

ประมาณ
มูลค่ างาน
สั ญญา

ประมาณการมูลค่ า
งานที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
เป็ นรายได้ จากการ
ให้ บริการ

คิดเป็ นร้ อยละของ
ประมาณการมูลค่ า
งานที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
เป็ นรายได้ จากการ
ให้ บริการ

25.78
5.00
2.73
19.93

92.07%
100.00%
42.99%
20.38%

35.76
77.79
2.50
47.51
4.00
0.26
49.10

37.19%
61.62%
46.73%
71.71%
100.00%
14.94%
87.66%
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ลาดับ

24

ชื่อลูกค้ า

บริ ษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จากัด (มหาชน) /3

ระยะเวลา
ตามสั ญญา
1 ปี
1 ปี

เดือนและปี ที่
เริ่มสั ญญา
เม.ย. 58
เม.ย. 59
รวม

จานวนรายได้ จาก
ประมาณ
การให้ บริการ ตั้ง
มูลค่ างาน วันที่เริ่มให้ บริการ
สั ญญา
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558
6.35
4.33
5.00
1,173.39
573.96

คิดเป็ นร้ อยละของ
ประมาณการมูลค่ า
งานที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
เป็ นรายได้ จากการ
ให้ บริการ
2.02
31.81%
5.00
100.00%
599.42
51.08%

ประมาณการมูลค่ า
งานที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
เป็ นรายได้ จากการ
ให้ บริการ

หมายเหตุ :
ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการใช้ผรู ้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ได้รับอนุ ญาตจากกรมการขนส่ งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสาร
ขนส่งไม่ประจาทางเท่านั้น
/1 : บริ ษทั บริ ดจสโตน ไทร์ แมนนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด, บริ ษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จากัด, บริ ษทั ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด, บริ ษทั ไทรอัมพ์ เอวิเอชัน่ เซอร์ วิสเซส เอเชีย จากัด, บริ ษทั สยาม มิตซุย พีที
เอ จากัด และบริ ษทั มาเจนด์ แมคซิส จากัด ได้ทาการต่อสัญญาฉบับใหม่อายุ 1 ปี
/2 : บริ ษทั ได้รับแจ้งต่อสัญญาบริ การจากบริ ษทั คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด ต่อสัญญาอีก 3 ปี ซึ่งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาฉบับต่ออายุจากลูกค้า
/3 : บริ ษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จากัด (มหาชน) ต่อสัญญาอีก 1 ปี ซึ่งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาฉบับต่ออายุจากลูกค้า
/4 : บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด และในกลุ่ม ประกอบด้วย บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด - สานักงานใหญ่, บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ และบริ ษทั โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์)
จากัด
ลูกค้ารายใหม่ที่เริ่ มให้บริ การในปี 2559 ได้แก่ บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด , บริ ษทั อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จากัด และ บริ ษทั สยามแผ่นเหล็กวิลาส จากัด
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงด้ านการดาเนินธุรกิจ
ความเสี่ ยงจากการที่กลุ่มลูกค้ าจานวนน้ อยรายและอยู่ในวงจากัด
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิ คมอุตสาหกรรม และพื้นที่ ใกล้เคียงเป็ นหลัก
อาทิ นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร นิ ค มอุ ต สาหกรรมโรจนะ และนิ ค มอุ ต สาหกรรมอี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ ด นิ ค ม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ เป็ นต้น โดยมีรายได้จากให้บริ การเดิ นรถระหว่าง ปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 206.14 ล้านบาท
234.31 ล้านบาท และ 264.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 99.36 ร้อยละ 99.70 และร้อยละ 99.64 ของรายได้รวมใน
แต่ ละปี โดยแบ่ งออกเป็ นรายได้จากรถโดยสารของบริ ษ ทั ระหว่างปี 2556 ถึ ง ปี 2558 เท่ า กับ 135.07 ล้า นบาท
161.95 ล้านบาท และ 196.26 ล้านบาท และรายได้จากรถร่ วมบริ การเท่ากับ 71.07 ล้านบาท 72.36 ล้านบาท และ
68.01 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี จานวนลูกค้า 24 ราย ที่ ให้บ ริ การเดิ นรถอยู่ ซึ่ ง
ลักษณะการให้บริ การเดิ นรถจะดาเนิ นการในรู ปแบบของสัญญาให้บ ริ การเดิ นรถที่ ข้ ึ นอยู่กบั ราคา ข้อตกลง ความ
ต้องการและนโยบายภายในของลูกค้าแต่ละราย ส่ วนระยะเวลาของสัญญาบริ การมีต้ งั แต่ 1 - 5 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีลูกค้ารายใหญ่ 3 รายที่สร้างยอดรายได้ให้กบั บริ ษทั เท่ากับร้อยละ 28.72 ของรายได้จากการ
บริ การในปี 2558 โดยลูกค้ารายใหญ่แต่ละราย มีสัญญาให้บริ การถึงปี 2559 ปี 2561 และปี 2562 ตามลาดับ เนื่ องจาก
บริ ษทั มีจานวนลูกค้าไม่มากนัก ประกอบกับมียอดรายได้กว่าร้อยละ 28.72 ของรายได้จากการให้บริ การในปี 2558 ที่
เกิ ดจากลูกค้ารายใหญ่จานวน 3 ราย บริ ษทั จึ งอาจได้รับความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มลูกค้าจานวนน้อยรายและอยู่ใน
วงจากัด
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าวและมีแผนงานที่ชดั เจนในการรักษาลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่
เข้ามาทดแทนเพื่อเพิ่มจานวนลูกค้าในมือและลดการพึ่งพิ งรายได้จากลูกค้ารายใหญ่บางราย ทั้งนี้ บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่า
โอกาสที่จะสู ญเสี ยลูกค้าปั จจุบนั มีนอ้ ย เนื่ องจากบริ ษทั ให้บริ การลูกค้าส่ วนใหญ่มาอย่างต่อเนื่ อง โดยลูกค้ารายใหญ่
ดังกล่าวใช้บริ การของบริ ษทั ต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลา 10 ปี 7 ปี และ 3 ปี ตามลาดับ ซึ่ งถือเป็ นการให้บริ การเดินรถ
อย่างต่อเนื่ องและยาวนาน สาหรับการขยายฐานลูกค้า บริ ษทั ได้มีการจัดหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่าเสมอทั้งในเขต
นิ คมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออก โดยมีการกาหนดราคาและระยะเวลาสัญญาบริ การที่ เป็ นไป
ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย จากการสารวจในเบื้ องต้น ปั จจุบนั บริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2
คิดจากจานวนประชากรในภาคการผลิตอุตสาหกรรมของพื้นที่ 4 จังหวัดหลักในเขตภาคตะวันออกทั้งหมด ทาให้
มัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั จะสามารถเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต ซึ่ งจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้
นอกจากนี้ บริ ษทั มีการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดหาลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Diversification)
เพื่อลดความเสี่ ยงที่ลกู ค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันจะไม่ต่อสัญญาเนื่ องจากผลของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ
ซึ่ งอาจนาไปสู่ความเสี่ ยงในความไม่ต่อเนื่องของรายได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า
ในปั จจุบนั ประเทศไทยอยู่ในระยะฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและจะเข้าสู่ การเปิ ดเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (AEC) ใน
อนาคตอันใกล้ ผลจากการเปิ ดเขตการค้าเสรี จะทาให้เขตอุตสาหกรรมทั้งในไทยและประเทศเพื่ อนบ้านเกิ ดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ธุรกิจต่างๆที่ เกี่ ยวข้องมีการเติบโตตามอย่างเป็ นลาดับ ซึ่ งบริ ษทั เชื่ อว่า
ธุรกิจให้บริ การเดินรถโดยสารจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น ดังนั้น ประชาคมอาเซี ยนและเศรษฐกิจที่กาลังฟื้ นตัวถือเป็ น
โอกาสทางธุ รกิจที่สาคัญในการขยายฐานลูกค้าในส่ วนของธุ รกิจเกี่ยวกับการให้บริ การเดิ นรถโดยสาร และสามารถ
ช่วยลดความเสี่ ยงดังกล่าว ทาให้โดยรวมแล้ว บริ ษทั มัน่ ใจว่าจะได้รับผลเสี ยหายจากความเสี่ ยงดังกล่าวน้อย
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
ความเสี่ ยงเนื่องจากความไม่ ต่อเนื่องของรายได้ หรือความไม่ แน่ นอนของรายได้
บริ ษทั มี รายได้หลักมาจากการให้บริ การเดิ นรถโดยสารไม่ประจาทางรั บส่ งพนักงานแก่ลูกค้าในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมและพื้ นที่ โดยรอบ ซึ่ งแบ่ งออกเป็ นรายได้จากการให้บริ การเดิ นรถโดยสารของบริ ษทั และรถร่ วม
บริ การ โดยในปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสารของบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 69.12
และ 74.26 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลาดับ และมีรายได้จากการให้บริ การด้วยรถร่ วมบริ การคิดเป็ นร้อยละ
30.88 และร้อยละ 25.74 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากความไม่ต่อเนื่ องของรายได้ เนื่ องจากสัญญาให้บริ การเดินรถโดยสาร
ของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และหากสัญญาสิ้ นสุ ดลงจะทาให้บริ ษทั ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็ น
ต้นทุนคงที่ อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยเฉพาะนักขับที่มีการว่าจ้างสัญญางานประจา
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยง และเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ต่อเนื่ องของรายได้ จึงมี
การกาหนดแผนป้ องกันความเสี่ ยงไว้ ดังนี้
1. กระจายกลุ่มลูกค้าตามพื้ นที่ และประเภทธุ รกิ จของลูกค้า โดยบริ ษทั มีนโยบายที่ กระจายฐานลูกค้า
ไปสู่ นอุตสาหกรรมอื่นหรื อพื้นที่อื่น และเพิ่มฐานลูกค้าในธุ รกิ จประเภทต่างๆ ที่มีความต้องการที่ ใช้
บริ การการเดิ นรถโดยสารไม่ประจาทางของบริ ษทั เพื่อป้ องกันและกระจายความเสี่ ยงจากความไม่
ต่อเนื่องของรายได้อนั เกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของลูกค้า
2. รั ก ษานโยบายด้า นคุ ณ ภาพงานและการให้บ ริ ก ารแก่ ลู กค้า ทั้ง ในด้า นของความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย และความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจกับลูกค้า โดยจะเห็นได้จาก
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ น บริ ษทั ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้กบั กระบวนการเดินรถ เช่น
โปรแกรมการติดตามและตรวจสอบสถานะการเดิ นรถและกล้องวงจรปิ ดรักษาความปลอดภัย (GPS
Tracking & 24/7 Monitoring System) นอกจากนั้น บริ ษทั ยังจัดอบรมนักขับซึ่ งถือเป็ นหัวใจในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจทุกคนในด้านของเทคนิคการขับ (Technical Skill) และเทคนิคการสื่ อสารกับผูโ้ ดยสาร
(Communication Skill) เพื่ อควบคุมสถานการณ์หรื อป้ องกันอุบตั ิ เหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิ ดขึ้ น
รวมไปถึงการตรวจสอบความพร้อมในการทางานของนักขับ (Health and Alcohol Check) เพื่อสร้าง
ความเชื่ อมัน่ แก่ลูกค้าในการให้บริ การจนเกิ ดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) และ
นาไปสู่การต่อสัญญาบริ การ (Contract Renewal) จากกลุ่มลูกค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่
3. บริ ษ ัท มี ก ารจัด ท างบประมาณต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการให้บ ริ การเดิ น รถแก่ ท างลู ก ค้า (Budgetary
Projection) ทาให้สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในแต่ละสัญญาและสามารถวางแผนการจัดการในด้านการ
ขนส่ งบุคลากรตามฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของลูกค้าแต่ละราย ซึ่ งบริ ษทั สามารถนาข้อมูลนี้
ไปวิเคราะห์และเสนอสัญญาให้บริ การ พร้อมทั้งวางแผนการให้บริ การได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งถือเป็ นจุด
แข็งอย่างหนึ่งที่ทาให้ลกู ค้ามีความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษทั
ดังนั้น บริ ษ ทั จึ งเชื่ อ มัน่ ว่ า แผนการด าเนิ นธุ ร กิ จ ข้า งต้นสามารถดึ ง ดู ด ลู กค้า ได้ใ นระยะยาว และช่ ว ยลด
ผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
ความเสี่ ยงจากการลดลงของผลการดาเนินงาน จากการระงับการใช้ รถร่ วมบริการที่จดทะเบียนประเภทส่ วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสารของบริ ษทั เท่ากับ 196.26 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 74.26 ของรายได้รวม และมีรายได้จากการให้บริ การด้วยรถร่ วมบริ การเท่ากับ 68.01 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 25.74 ของรายได้รวม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายผูร้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางเท่านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั คาดการณ์รายได้จากการให้บริ การรวมในปี 2559 ประมาณ 300 ล้านบาท
ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงราคานา้ มันเชื้อเพลิงของตลาดโลก
น้ ามันเชื้ อเพลิ งจัดเป็ นต้นทุ นหลักที่ สาคัญในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั โดยบริ ษทั ใช้น้ ามันดี เซลเป็ น
เชื้ อเพลิ งในการให้บริ การเดิ นรถ น้ ามันเชื้ อเพลิ งจัดเป็ นต้นทุ นหลักที่ สาคัญในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั โดย
บริ ษทั ใช้น้ ามันดีเซลเป็ นเชื้ อเพลิงในการให้บริ การเดินรถในปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั มีตน้ ทุนน้ ามันเชื้ อเพลิงเท่ากับ
46.41 ล้านบาท 52.90 ล้านบาท และ 50.64 ล้านบาท ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ 27.43 ร้อยละ 27.85 และร้อยละ 24.68 ของ
ต้นทุนบริ การรวมแต่ละปี ตามลาดับ ความผันผวนในราคาน้ ามันเชื้ อเพลิงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนิ นของ
บริ ษทั ทั้งนี้ ราคาน้ ามันขึ้นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกเป็ นหลัก โดยมีสภาวะการณ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศและปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ทัว่ โลกอาจจะเป็ นปัจจัยรองในการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีการทาสัญญาซื้ อน้ ามันกับผูจ้ าหน่ายน้ ามันล่วงหน้า เพื่อบริ หารความเสี่ ยงที่อาจ
เกิ ดขึ้ นจากการผันผวนของราคาน้ ามันดี เซล ทาให้บริ ษทั ต้องนาปั จจัยด้านต้นทุนน้ ามันมาพิจารณาในการกาหนด
ค่าบริ การเดินรถแก่ลกู ค้า ซึ่ งบริ ษทั มีรูปแบบการกาหนดอัตราค่าบริ การเดินรถ 2 ประเภท ได้แก่
(1) การกาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed-Rate Contract)
(2) การกาหนดค่าบริ การที่เปลี่ยนแปลงตามราคาน้ ามัน (Floating-Rate Contract)
ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทางที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย ซึ่ งอัตรา
ค่าน้ ามันชดเชยจะคานวณจากปริ มาณน้ ามันที่ใช้ในแต่ละเส้นทางและส่ วนต่างของราคาน้ ามันเฉลี่ยและราคาน้ ามันที่
ระบุ ไว้ตามสัญญา และการกาหนดค่ าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ ใช้บริ การ โดยกาหนด
ค่าบริ การขั้นต่าที่เรี ยกเก็บต่อเดือน โดยบวกค่าบริ การเพิ่มเติมตามระยะทางและราคาน้ ามันที่เกิดขึ้น บริ ษทั ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการบริ หารต้นทุนน้ ามัน จึงได้ใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ ยงดังกล่าว โดยแบ่งสัดส่ วนสัญญา
ให้บริ การที่ กาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่ และสัญญาให้บริ การที่ เปลี่ยนแปลงตามราคาน้ ามันที่ร้อยละ 66.67 และ
ร้อยละ 33.33 ของจานวนสัญญาทั้งหมด ซึ่ งลักษณะสัญญาที่ แตกต่างดังกล่าวสามารถช่ วยลดผลกระทบจากความ
เสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาน้ ามันดี เซลได้ระดับหนึ่ ง ประกอบกับสัญญาของลูกค้าที่ กาหนดอัตรา
ค่าบริ การแบบคงที่ ระบุเงื่ อนไขให้บริ ษทั สามารถเจรจากับลูกค้าได้หากราคาน้ ามันมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
กาหนดค่าบริ การเฉพาะค่ารถและค่านักขับแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่ งถือเป็ นการสร้างรายรับที่แน่นอน และยังเป็ นการช่วย
ให้บริ ษทั สามารถรักษาอัตรากาไรให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงต่อเนื่อง นอกจากนี้ราคาน้ ามันดีเซลในไทยอยู่ในระดับคงที่
ตั้งแต่ปี 2553 ดังแผนภาพข้างล่าง เนื่องจากน้ ามันดีเซลถือเป็ นน้ ามันที่มีมลู ค่าเชิ งเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะทั้ง
ภาคการค้า การขนส่ งและการเกษตรยังต้องพึ่งพาน้ ามันดังกล่าว น้ ามันดีเซลเป็ นสิ นค้าควบคุมในแง่ของการเก็บภาษี
และราคาที่ทางภาครัฐให้ความสาคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสิ นค้าและบริ การและพรบ.ควบคุม
ส่วนที่ 1 - 35

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
น้ ามันเชื้ อเพลิงพ.ศ. 2542 และในอนาคตราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ งอาจมีแนวโน้มลดลงอย่างต่ อเนื่ อง ประกอบกับกลุ่ม
ประเทศ OPEC ยังคงปริ มาณการผลิตน้ ามันในระดับสู งต่อไป จึงทาให้ภาวะอุปทานน้ ามันดิบล้นตลาด โดยปั จจุบนั
กลุ่มประเทศ OPEC มีปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบสูงถึง 31.80 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่ งสูงกว่าโควต้าการผลิตที่เคยตั้งไว้ที่
30 ล้านบาร์ เรลต่อวัน ทาให้ภาวะอุปทานส่ วนเกิ นยังคงกดดันตลาดน้ ามันดิบอย่างรุ นแรง (ที่ มา: OPEC Bulletin
Commentary December 2015)
กราฟราคานา้ มันดีเซลในไทย ระหว่ างปี
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ที่มา : ราคาน้ ามันย้อนหลัง บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน), 2559

นอกจากนี้ บริ ษทั เน้นความสาคัญในการบริ หารและควบคุมต้นทุนน้ ามันเชื้ อเพลิง โดยนาระบบสารสนเทศ
เข้ามาใช้เก็บข้อมูลของรถแต่ละคัน ซึ่ งดูแลและติดตามโดยฝ่ ายปฏิบตั ิการที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
และปรับปรุ งการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในรถแต่ละคันให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศดังกล่าวช่วยให้
บริ ษทั สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ อาทิ ปริ มาณการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิงของรถโดยสารและข้อมูลการเดินรถใน
แต่ละวัน ซึ่ งฝ่ ายบริ หารสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนและปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การให้มีการใช้น้ ามัน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม อาทิ การลดตารางการเดินรถที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมี
โครงการอบรมพฤติ กรรมการขับขี่ ที่ถูกต้องแก่ นักขับ ซึ่ งจัด โดยบริ ษ ทั ผลิ ต รถยนต์โ ดยสารชั้นนา เช่ น การใช้
ความเร็ วที่เหมาะสม และขั้นตอนการขับขี่ที่ถกู วิธี ซึ่ งจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ ามันเชื้ อเพลิงได้ในระดับหนึ่ ง ทั้งนี้
การบริ หารต้นทุนน้ ามันเชื้ อเพลิงและการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว คาดว่าจะลดต้นทุนน้ ามันเชื้ อเพลิงลงได้ร้อยละ 5
ถึงร้อยละ 10 โดยประมาณและลดความเสี่ ยงจากความผันผวนในราคาน้ ามันเชื้ อเพลิงของธุ รกิจอีกทางหนึ่ ง ดังนั้น
บริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวน้อย
ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนนักขับ
บริ ษทั มีนกั ขับในปี 2556 ถึงปี 2558 จานวน 93 คน จานวน 115 คน และจานวน 137 คน หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ
72.66 ร้อยละ 74.19 และร้อยละ 74.46 ของจานวนพนักงานทั้งหมดตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้ นของ
จานวนรถที่ให้บริ การ นักขับจึงเป็ นหัวใจสาคัญของบริ ษทั ในการขับเคลื่อนบริ ษทั ให้กา้ วไปข้างหน้า บริ ษทั จึงมีการ
กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากการพัฒนานักขับอย่างเป็ นมาตรฐานการขับขี่ที่
ปลอดภัย และมีความชานาญในการออกปฏิบตั ิงานต้องใช้ระยะเวลานาน ทั้งยังมีกฎระเบียบทางด้านร่ างกายและความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานที่รัดกุม เป็ นเหตุให้อตั ราการหมุนเวียนของนักขับอยู่ในระดับที่สูง ซึ่ งบริ ษทั ก็มีแนวทางการ
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เพิ่ม และทดแทนจานวนนักขับอยู่เสมอเพื่อรองรับการเติบโตของธุ รกิจให้บริ การเดินรถโดยสารไม่ประจาทาง หาก
บริ ษทั ขาดแคลนนักขับที่ดี และมีคุณภาพหรื อภาวะขาดแคลนนักขับไม่เพียงพอกับการให้บริ การ ก็อาจจะกระทบ
ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริ ษทั
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการรักษานักขับที่มีคุณภาพ และปริ มาณนักขับให้เพียงพอต่อการให้บริ การ โดยการ
กาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทางานของนักขับ และรับประกันรายได้ต่อเดื อนและจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ
รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจแก่นกั ขับ โดยจัดสวัสดิการแก่นกั ขับที่สามารถปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐานการให้บริ การของ
บริ ษทั และมีความประพฤติ เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ วางไว้ อาทิ การเข้างานตรงเวลา และการรับส่ งในจุดรั บส่ งที่
ลูกค้ากาหนดในเวลานัดหมาย มาตรฐานขับขี่ เชิ งป้ องกันอย่างปลอดภัย มาตรฐานการใช้ความเร็ ว และการตรวจ
สุ ขภาพผ่านหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็ นต้น นอกจากนี้ กรณี ที่นกั ขับ
ไม่เพี ยงพอ บริ ษทั จะมี นโยบายการจัดหานักขับในหลายช่ องทาง อาทิ การติ ดประกาศรับสมัคร การชักชวนจาก
พนักงาน การประชาสัมพันธ์บริ ษทั ในหน่วยงานต่างๆ เช่นมหาลัยฯ ต่างๆ และกรมทหารเกณฑ์ เป็ นต้น
โดยบริ ษทั จะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติต่างๆ ก่อนรับเข้ามาทางานผ่านช่องทางของหน่วยงานราชการ
ต่างๆ อาทิ สานักงานตารวจแห่ งชาติ กรมการขนส่ ง และกรมการจัดหางาน เป็ นต้น จากนั้นนักขับจะเข้าสู่ ระบบการ
ฝึ กอบรมของบริ ษทั เพื่อพัฒนาทักษะและผลักดันบุคลากรในส่ วนนี้ให้มีคุณภาพเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีฝ่ายปฏิบตั ิการที่สามารถปฏิบตั ิ งานได้เหมือนนักขับหลัก เพื่อป้ องกันภาวะขาดแคลนนัก
ขับฉุ กเฉิ นหรื อกรณี ที่นกั ขับหลักจานวนมากไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติผ่าน
พ.ร.บ. ขนส่ งในการขับขี่ รถโดยสารไม่ประจาทาง จากช่ วงเวลาที่ ผ่านมาพบว่าบริ ษทั ไม่เคยประสบผลกระทบจาก
ความเสี่ ยงในการขาดแคลนนักขับแต่อย่างใด จึงมัน่ ใจว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวน้อย
ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจ
ประเทศไทยถือเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งอัตราเติบโตของ
พื้นที่อุตสาหกรรมสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ส่ งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีการขยายตัวมากขึ้น โดยธุ รกิจ
ให้บริ การนับเป็ นธุ รกิ จหนึ่ งที่ มีการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิ จ โดยจะเห็ นว่าจานวนผูป้ ระกอบการเข้ามาดาเนิ น
ธุรกิจประเภทนี้มีจานวนเพิ่มขึ้น ในแต่ละปี จากการสารวจของกรมขนส่ งพบว่าใบอนุญาตในการประกอบกิจการการ
เดิ นรถโดยสารไม่ประจาทางเพิ่ มขึ้ นจาก 9,801 ราย เป็ น 29,167 ราย ระหว่างปี 2552 ถึงปี 2558 โดยปกติ แล้ว
นอกจากการขอใบอนุญาตเดินรถพาณิ ชย์ ธุรกิจให้บริ การเดินรถโดยสารแบบไม่ประจาทางนั้นมีขอ้ จากัดในการเข้าสู่
ธุ รกิ จน้อย (Low Entry Barrier) เนื่ องจากธุ รกิจไม่ตอ้ งมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ อีกทั้งหากมีจานวนเงินที่
เพียงพอก็สามารถเข้ามาเป็ นผูป้ ระกอบการได้ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการแข่งขันด้านราคาบริ การ (Price Competition)
นอกจากนี้ การเปิ ดเขตการค้าเสรี AEC ในปี 2558 อาจทาให้กลุ่มผูแ้ ข่งขันจากต่างประเทศที่มีความพร้อมด้านเงินทุน
บางส่ วนเข้ามาดาเนินธุรกิจให้บริ การเดินรถโดยสารไม่ประจาทาง ส่ งผลให้ผแู ้ ข่งขันในธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น
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ที่มา : สถิติจานวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ งและจานวนผูป้ ระกอบการขนส่ ง กรมการขนส่ ง, 2559

จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมีผปู ้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพในการประกอบธุรกิจเดินรถโดยสารจานวนมาก แต่ยงั มี
ผูแ้ ข่งขันจานวนน้อยรายที่มีศกั ยภาพในการลงทุนและการบริ หารจัดการด้านการให้บริ การรับส่ งบุคลากรในเขตนิ คม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก อีกทั้งอุตสาหกรรมการเดินรถโดยสารดังกล่าว ยังมีขอ้ จากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เนื่ องจากปกติ แล้วรถบัสโดยสารที่ ซ้ื อขายจะมีสภาพคล่องต่ า ส่ งผลให้มีเงื่ อนไขจานวนมากในการเข้าถึงแหล่งทุน
เช่น การกูย้ ืม เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั สามารถสร้ างจุดแข็งและความแตกต่างที่ ชดั เจนในด้านคุณภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ในการจัดทาสถิติ และข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการเดินรถ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการ
บริ การให้ดียิ่งขึ้ น ทั้งนี้ บริ ษทั ยังมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการขับขี่ ของนักขับ รวมไปถึงการใช้รถ
โดยสารใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขนส่ งบุคลากรในเขตอุตสาหกรรม ทาให้บริ ษทั สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่
คานึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่ งนาไปสู่ ความเชื่ อมัน่ ในการให้บริ การ (Brand Loyalty)
และเกิ ดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ระหว่างธุ รกิ จในเขตนิ คมอุตสาหกรรม ส่ งผลให้บริ ษทั มี
รายได้จากการให้บริ การมากขึ้นในแต่ละปี ตามแผนภาพข้างล่าง

300,000,000.00

รายได้ จากการให้ บริการเดินรถโดยสาร บาท ปี

200,000,000.00
รายได้ จากการให้ บริการ

100,000,000.00
-

2556

2557

ที่มา : งบการเงินของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) ปี 2556 ถึงปี 2558
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อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความเสี่ ย งและเพื่ อเป็ นการลดความเสี่ ย งดังกล่าว บริ ษทั จึ งกาหนดแผน
ป้ องกันความเสี่ ยง โดยใช้นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้ น อาทิ การให้บริ การรถโดยสารที่
หลากหลาย (Product Variety) รู ปแบบการให้บริ การที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของลูกค้า (Product
Design) และการให้คาปรึ กษาต้นทุนค่าใช้จ่ายของลูกค้าด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ เหมาะสม (Optimising
Cost Per Man) เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การด้วยต้นทุนที่ สมเหตุสมผลโดยคงไว้ซ่ ึ งคุณภาพด้านความปลอดภัย
ความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือ ซึ่ งเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากการแข่งขันของคู่แข่งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเสี่ ยงจากการพึง่ พิงผู้จาหน่ ายยานพาหนะรายใหญ่ น้อยราย
บริ ษทั มีรายการสั่งซื้ อสั่งจ้างเพื่อการดาเนิ นธุ รกิ จส่ วนใหญ่จากการสั่งซื้ อยานพาหนะ การว่าจ้างรถโดยสาร
ร่ วมบริ การ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซึ่ งบริ ษทั จะสั่งซื้ อสั่งจ้างจากผูจ้ าหน่าย และ/หรื อผูร้ ับจ้างที่มี
ชื่ ออยู่ในทะเบี ยน Vendor List ของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะทาการพิจารณาคัดเลือกผูจ้ าหน่ ายและผูร้ ั บจ้างตามความ
เหมาะสมของประเภทงานที่จะใช้บริ การ ซึ่ งที่ผา่ นมาบริ ษทั ลงทุนยานพาหนะเพื่อการขนส่ งอย่างต่อเนื่ องผ่านรู ปแบบ
การจัดหายานพาหนะเพื่อการขนส่ ง 2 รู ปแบบ กล่าวคือ ในอดีตบริ ษทั จัดหารถโดยสารผ่านการซื้ อคัสซี และอะไหล่
ใช้แล้วมาประกอบเป็ นคัสซี และเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ก่อนนาไปว่าจ้างผูป้ ระกอบตัวถัง (Bus Body) ให้ประกอบตัวถัง
และสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ปัจจุบนั การจัดหารถโดยสารของบริ ษทั จะอยู่
ในรู ปของการลงทุนซื้ อคัสซี และเครื่ องยนต์ (Chassis and Engine) ใหม่จากผูผ้ ลิตชั้นนา และว่าจ้างผูป้ ระกอบตัวถัง
(Bus Body) ให้ประกอบตัวถัง และสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557
เป็ นต้นมา บริ ษทั ไม่มีนโยบายในการจัดหารถโดยสารผ่านการซื้ อคัสซี และอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็ นคัสซี และ
เครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์ แต่ จะจัดหารถโดยสารผ่านการสั่งซื้ อคัสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ แล้วจึ งนาไปว่าจ้างประกอบ
ตัวถังกับผูร้ ับจ้างที่อยูใ่ น Vendor List แทน ซึ่ งในปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีจานวนรถบัสโดยสารเพิ่มขึ้นเท่ากับ 25
คัน และ 20 คัน ตามลาดับ โดยในปี 2558 บริ ษทั มีมูลค่าการสั่งซื้ อคัซซี และเครื่ องยนต์ใหม่ และมูลค่าสั่งจ้างผู ้
ประกอบตัวถังจากผูจ้ าหน่ายสองราย คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซื้ อและสั่งจ้างรวม
ซึ่ งผูจ้ าหน่ายสองรายดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกันเอง และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ กรรมการ
ผูม้ ี อานาจลงนาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และเลขานุ การบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จึ งอาจได้รับความเสี่ ยงจากการพึ่ งพิ งผู ้
จาหน่ายคัสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ และผูร้ ับจ้างประกอบตัวถังรถโดยสารดังกล่าว หากผูจ้ าหน่ายคัสซี และเครื่ องยนต์
ใหม่ และผูร้ ั บ จ้า งประกอบตัวถังรถโดยสารงดจาหน่ ายรถโดยสารให้กบั บริ ษทั หรื อไม่สามารถจาหน่ า ยสิ นค้า
ดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ได้จากสาเหตุภายในของผูจ้ าหน่ายคัสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ หรื อผูร้ ับจ้างประกอบตัวถังเอง
การให้บริ การของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ เป็ นการให้บริ การผ่านรถบัสโดยสาร ซึ่ งที่ ผ่านมาบริ ษทั สั่งซื้ อคัสซี และ
เครื่ องยนต์ใหม่ รวมถึงสัง่ จ้างประกอบตัวถังรายดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี โดยบริ ษทั จะขอรับการสนับสนุนวงเงินสิ นเชื่ อ
ประเภทสัญญาเช่าทางการเงิ นเพื่อจ่ายชาระค่ายานพาหนะทันที ทาให้บริ ษทั มีประวัติที่ดีกบั ผูจ้ าหน่ ายรายดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง แต่หากบริ ษทั ไม่สามารถสัง่ ซื้ อคัสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ และสั่งจ้างผูร้ ับจ้างประกอบตัวถังรายดังกล่าว
ได้ หรื อผูจ้ าหน่ ายคัสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ และผูร้ ับจ้างประกอบตัวถังรายดังกล่าว งดจาหน่ ายและให้บริ การกับ
บริ ษทั ด้วยเหตุ ผลภายใน บริ ษทั ก็ย งั คงสามารถจัดหาผูจ้ าหน่ า ยและผูใ้ ห้บริ การประกอบตัวถังรายอื่ นที่ ส ามารถ
ประกอบรถให้มีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่ ตอ้ งการได้ นอกจากนี้ ปั จจุบนั บริ ษทั มี การสั่งซื้ อยานพาหนะในลักษณะ
เดียวกันกับผูจ้ าหน่ายรายอื่นแล้ว ดังนั้นบริ ษทั จึงมัน่ ใจว่าจะได้รับความเสี่ ยงในประเด็นดังกล่าวน้อย
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3.2 ความเสี่ ยงด้ านการบริหารการจัดการ
ความเสี่ ยงด้ านการบริการการจัดการโดยการพึง่ พิงผู้บริหารหลัก
บริ ษทั ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยมีผบู ้ ริ หารหลัก คือนายปิ ยะ เตชากูล ซึ่ งมีประสบการณ์และชื่อเสี ยงในวงการ
ธุรกิจมานานจนได้สร้างความน่าเชื่ อถือ ความเชื่ อมัน่ และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ทางลูกค้าของบริ ษทั มาอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้น การเปลี่ ยนแปลงผูบ้ ริ หารหลัก จึ งอาจส่ งผลกระทบที่ ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุ รกิ จได้
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้ น และกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ ยงด้วยการระบุขอบเขตอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และอานาจอนุมตั ิในแต่ละตาแหน่งและส่ วนงานอย่างชัดเจน โดยมีการกระจายอานาจในการ
บริ หาร และการจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านผังอานาจอนุมตั ิที่ได้กาหนดไว้ สร้างกรอบแนวทางในการสร้างบุคลากร
ของบริ ษทั ขึ้ นมาทดแทนด้วยการส่ งอบรมในหลักสู ตรต่างๆ เพื่ อเพิ่ มความรู ้ ความสามารถ รวมไปถึ งมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ให้กบั ผูม้ ีความรู ้และความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และลดการพึ งพิ งพนักงานรายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายสรรหา
บุคลากรที่ความรู ้ความสามารถเข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิ จอีกด้วย ดังนั้น บริ ษทั มัน่ ใจว่าจะ
สามารถลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริ หารหลักและสร้างบริ ษทั อย่างยัง่ ยืนโดยลดการพึ่งพิงกรรมการและผูบ้ ริ หาร
หลักได้
3.3 ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ ยงจากการเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ในปั จจุ บนั บริ ษ ทั มีการทาสัญญาเช่ าทางการเงิ นหรื อเงิ นกูย้ ืมกับสถาบันทางการเงิ นต่ างๆ เพื่ อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ โดยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั มีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่กาหนดชาระภายในหนึ่ ง
ปี เท่ากับ 33.54 ล้านบาท เท่ากับ 53.12 ล้านบาท และเท่ากับ 49.82 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 12.72 ร้อยละ 15.44
และร้อยละ 10.22 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมในแต่ละปี และมีเงิ นกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันทางการเงิ นเท่ากับ 3.00 ล้าน
บาท เท่ากับ 19.42 ล้านบาท ส่ วนในปี 2558 ไม่มียอดเงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.14
ร้อยละ 5.64 และร้อยละ - ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมในแต่ละปี ทั้งนี้ ตน้ ทุนทางการเงินของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
การชาระดอกเบี้ ยกับสถาบันทางการเงินที่ ทางบริ ษทั ทาสัญญาเช่าทางการเงิ น โดยในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558
บริ ษทั มีภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 10.67 ล้านบาท เท่ากับ 15.21 ล้านบาท และเท่ากับ 18.78 ล้านบาท ซึ่ งคิด
เป็ น ร้อยละ 5.18 ร้ อยละ 6.49 และร้อยละ 7.11 ของรายได้จากการให้บริ การ ตามลาดับ ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ ย
ปรับตัวเพิ่มขึ้ น บริ ษทั จะมีภาระต้นทุนทางการเงินที่ เพิ่มขึ้ นในการขยายธุ รกิจ และอาจกระทบต่อผลการดาเนิ นของ
บริ ษทั ได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ตระหนักถึ งผลกระทบ และมี การพิจารณาความเสี่ ยงดังกล่าว ด้วยการกาหนดมูลค่าของ
สัญญาบริ การ โดยพิจารณาจากต้นทุนในการจัดหารถทั้งหมดซึ่ งรวมถึงต้นทุนทางการเงิ น ก่อนกาหนดมูลค่าของ
สัญญาบริ การ เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว อีกทั้งบริ ษทั มีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในสัญญาเช่าทางการเงิน และ
เงินกูย้ ืมจากสถาบันทางการเงินหลายแห่ง เพื่อเปรี ยบเทียบความเหมาะสมในด้านระยะเวลาและมูลค่ารวมของสัญญา
กูย้ ืม นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชน ทาให้บริ ษทั สามารถมีเงิ นทุนในการซื้ อยานพาหนะ
สามารถต่ อ รองราคาและอัตราดอกเบี้ ย ลดลงได้ บริ ษ ทั เชื่ อมัน่ ว่า ความเสี่ ยงดังกล่า วจะไม่ ส่ งผลกระทบต่ อการ
ดาเนินงาน
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ความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้
ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 31.76 ล้านบาท 43.01 ล้านบาท และ 133.95 ล้าน
บาท มีหนี้ สินหมุนเวียนเท่ากับ 72.26 ล้านบาท 112.59 ล้านบาท และ 81.72 ล้านบาท ตามลาดับโดยบริ ษทั มีหนี้ สิน
หมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2556 และปี 2557 จานวน 40.50 ล้านบาทและ 69.58 ล้านบาท ขณะที่ มี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนสู งกว่าหนี้ สินหมุนเวียน ในปี 2558 จานวน 52.23 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงาน เท่ากับ 27.13 ล้านบาท 38.99 ล้านบาท และ 42.02 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งสาหรับปี 2556 และปี 2557
มีมลู ค่าหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน เกิดจากบริ ษทั ลงทุนขยายจานวนยานพาหนะสาหรับขนส่ งอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้บริ การของลูกค้า โดยบริ ษทั ลงทุนขยายจานวนรถบัสโดยสารเท่ากับ 25 คัน และ
20 คัน ตามลาดับ การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนผ่านการทาสัญญาเช่าทางการเงินหรื อสัญญาเช่าซื้ อยานพาหนะ ซึ่ ง
เงื่อนไขในการผ่อนชาระมีระยะเวลาประมาณ 4 - 5 ปี ขึ้นกับเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยการผ่อนชาระ
หนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจะมีระยะเวลาสั้นกว่าอายุการใช้งานของรถโดยสารที่จะทยอยสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั
ส่ งผลให้ในช่วงการผ่อนชาระค่างวดรถ บริ ษทั จะมีสัดส่ วนการผ่อนชาระค่างวดรถที่ลงทุนต่อรายได้จากการบริ การ
สู งกว่าสัดส่ วนการสร้างรายได้ของรถ จึงทาให้หนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน แต่สาหรับปี 2558 ทาง
บริ ษทั ได้ออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 160,000,000 หุน้ เสนอขายหุ น้ สามัญต่อประชาชนทาให้ทางบริ ษทั ได้รับเงินจาก
การระดมทุนสุ ทธิ จานวน 140.55 ล้านบาท จึงทาให้ปี 2558 หนี้สินหมุนเวียนต่ากว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน ซึ่ งทางบริ ษทั
มัน่ ใจว่าจะขจัดความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระ (Default Risk) ลงได้
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4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ยานพาหนะสาหรับให้ บริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีทรัพย์ สินถาวรหลักที่บริษทั ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
มูลค่ าตามบัญชี (ล้ าน
บาท)
ประเภท
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
ธันวาคม ธันวาคม
2557
2558
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง-สุ ทธิ
295.50
345.13 บริ ษทั มี ร ถบัส โดยสารที่ มีภ าระค้ า ประกันกับ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร-สุ ทธิ
3.00
4.19 สถาบันการเงิน จานวน 4 คัน โดยมีรายละเอียด
เครื่ องมือเครื่ องใช้สานักงาน-สุ ทธิ
2.05
2.05 ดังต่อไปนี้
- บริ ษทั จานารถโดยสารจานวน 4 คัน เพื่อใช้
สาหรับวงเงินหนังสื อค้ าประกันให้กบั ลูกค้า
บางราย โดยรถที่ ติดค้ าประกันให้กบั ลูกค้า
ได้ แ ก่ รถบั ส ทะเบี ย นรถเลขที่ 30-1402
เลขที่ 30-1308 เลขที่ 30-1684 และเลขที่
30-0646
ทั้ง นี้ การจ าน าดัง กล่ า วเป็ นลัก ษณะการท า
เอกสารโอนลอย โดยไม่ ไ ด้ด าเนิ น การโอน
กรรมสิ ทธิ์ ยานพาหนะให้แก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด
รวมมูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

300.55

351.37

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรถโดยสารของบริ ษทั ที่ให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 139 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 127 คัน รถมินิบสั 2 คัน รถตูว้ ี
ไอพี 2 คัน และรถตู้ 8 คัน และมีรถสนับสนุนเพื่อการซ่อมบารุ งและใช้ในการปฏิบตั ิงานสนับสนุนการเดินรถจานวน 6 คัน

4.2 รายละเอียดที่ดนิ และอาคารที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ทั ไม่ มี ที่ดิ นและอาคารที่ เ ป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของบริ ษ ทั โดยปั จจุ บ ันบริ ษ ัท มี
สานักงานและสถานที่จอดรถ ซึ่ งเช่าจากบุคคลเกี่ยวโยงและบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ทั้ง นี้ ส ามารถสรุ ป รายละเอี ย ดทรั พ ย์สิ นที่ เ ช่ า เพื่ อใช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ได้ดงั นี้
อาคารสานักงานใหญ่ และสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทั และสถานที่ซ่อมบารุ งรถโดยสารของบริษทั ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั เช่ าพื้ นที่ อาคารและที่ ดินในนิ คมอมตะนคร จังหวัดชลบุ รี จากบริ ษทั กรมดิ ษฐ์พาร์ ค จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั เกี่ ยวข้องกับกรรมการของบริ ษทั เพื่อใช้เป็ นสานักงานใหญ่และสถานที่ จอดรถ ซึ่ งที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้ งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติ รับทราบการเข้าทารายการระหว่างกันดังกล่าว และมี
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ความเห็นว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั โดยการดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป รายการ
ดังกล่าวสามารถสรุ ปสาระสัญญาของสัญญาดังนี้
1) รายละเอียดสาคัญของสัญญาเช่าอาคารและสัญญาบริ การ ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สานักงาน
ใหญ่
คู่สญ
ั ญา
บริ ษทั กรมดิษฐ์พาร์ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า และผูใ้ ห้บริ การ
วันที่ทาสัญญา
1 เมษายน 2557
ลักษณะสัญญา
- สัญญาเช่ าพื้นที่ บางส่ วนในอาคารสานักงานในโครงการกรมดิ ษฐ์พาร์ ค ซึ่ งตั้งอยู่เลขที่
700/199 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยบริ ษทั เช่ าเฉพาะพื้นที่
ชั้น 1 ขนาดพื้นที่รวม 238 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั
- สั ญ ญาให้ บ ริ การ ซึ่ งบริ ษัท กรมดิ ษ ฐ์ พ าร์ ค จ ากัด มี ห น้า ที่ ดู แ ลพื้ น ที่ จ อดรถ และ
สาธารณู ปโภคภายในโครงการกรมดิษฐ์พาร์ ค รวมถึงการจราจรในโครงการ ทั้งนี้ การ
ให้บริ การดังกล่าวไม่รวมการดูแลภายในพื้นที่เช่าของผูเ้ ช่า
อายุสญ
ั ญา
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 ครบกาหนดในวันที่ 30 เมษายน 2560
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 120 บาทต่อเดือน คิดเป็ นค่าเช่าเดือนละ 16,560 บาทต่อเดือน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีอตั ราค่าบริ การ 12,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ซึ่ งเป็ นอัตราค่าเช่าและอัตราค่าบริ การที่ต่ากว่าราคาตลาด เนื่องจากบริ ษทั เช่าเป็ นระยะ
เวลานานและมีขนาดพื้นที่เช่ามากกว่าพื้นที่เช่าข้างเคียง
การต่ออายุสญ
ั ญา ให้ผเู ้ ช่าแจ้งความประสงค์แก่ผใู ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื อไม่นอ้ ยกว่า 90 วันก่อนครบ
กาหนดการเช่า โดยถ้าบริ ษทั ต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก ทางผูใ้ ห้เช่าจะทาการปรับขึ้นอัตราค่า
เช่าในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ทั้งนี้ หากสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดลง ให้ถือว่าสัญญาบริ การสิ้ นสุ ดลง
ด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ :
ผูใ้ ห้บริ การตกลงจัดโทรศัพท์สายตรงให้แก่ผรู ้ ับบริ การจานวน 2 คู่สาย
ผูร้ ับบริ การเป็ นผูร้ ับผิดชอบชาระค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ และค่าน้ าประปา ตามที่เกิดขึ้นจริ ง โดยชาระให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ

2)

รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าที่ดิน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สถานที่จอดรถโดยสารของ
บริษทั และสถานที่ซ่อมบารุ งรถโดยสารของบริษทั
คู่สญ
ั ญา
บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ค จากัด ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
วันที่ทาสัญญา
1 กันยายน 2558
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าพื้นที่ตามสภาพ โดยที่ไม่มีการปรับถมหรื อพัฒนาใดๆ โดยที่ดินมีขนาด 1 ไร่
200 ตารางวา ตั้งอยูต่ ิดกับสานักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถโดยสารของบริ ษทั และ
สถานที่ซ่อมบารุ งรถโดยสารของบริ ษทั
อายุสญ
ั ญา
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 ครบกาหนดในวันที่ 31 สิ งหาคม 2560
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่ งเป็ นอัตราค่าเช่าที่ต่ากว่าราคาตลาด เนื่องจาก
บริ ษทั เช่าเป็ นระยะเวลานานและมีขนาดพื้นที่เช่ามากกว่าพื้นที่เช่าข้างเคียง
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2)

รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าที่ดิน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร - สถานที่จอดรถโดยสารของ
บริษทั และสถานที่ซ่อมบารุ งรถโดยสารของบริษทั
การต่ออายุสญ
ั ญา ไม่ระบุเงื่อนไขการต่อสัญญา
หมายเหตุ : ผูเ้ ช่าตกลงชาระค่าบารุ งรักษาเป็ นรายเดือนสาหรับพื้นที่ ส่วนกลาง การรั กษาความปลอดภัย ความทาสะอาดของถนน พื้นที่สีเขียว
และสาธารณูปโภคส่ วนกลางของโครงการฯ

อาคารสานัก และสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทั และสถานที่ซ่อมบารุ งรถโดยสารของบริ ษัท ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
บริ ษทั เช่ าพื้นที่ อาคารและที่ ดินจากบุ คคลอื่น ซึ่ งไม่ได้มีความเกี่ ยวโยงกับผูถ้ ือหุ ้น กรรมการ และผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั โดยมีรายละเอียดสัญญาดังนี้
1) รายละเอียดสาคัญของสั ญญาเช่ าพืน้ ที่ - อาคารสานักสาขาและสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทั และ
สถานที่ซ่อมบารุ งรถโดยสารของบริษทั
คู่สญ
ั ญา
นางแตงแกว ชื่นภิรมย์ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
วันที่ทาสัญญา
1 เมษายน 2555
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 102538 ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ขนาดเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั อาคารสานักสาขา และสถานที่จอดรถ
โดยสารของบริ ษทั และสถานที่ซ่อมบารุ งรถโดยสารของบริ ษทั
อายุสญ
ั ญา
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 ครบกาหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2561 (สัญญาเช่านี้ เป็ น
สัญญาเช่าปี ที่ 4 - 6 แล้ว โดยสัญญาเช่าปี ที่ 1 - 3 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2555 - 31
มีนาคม 2558)
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าเช่าไร่ ละ 4,500 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ภาษี
โรงเรื อน ภาษีที่ดินและภาษีอื่นใดที่เกิดจากการใช้สถานที่เช่าตามสัญญานี้)
การต่ออายุสญ
ั ญา
เมื่อครบกาหนดสัญญา 3 ปี แล้ว ผูใ้ ห้เช่าให้คามัน่ ว่าจะให้ผเู ้ ช่าทาการเช่าทรัพย์สินที่เช่า
ต่อไป ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ตามสัญญาเดิมทุกประการ โดยมีอตั ราค่าเช่าในปี ที่ต่ออายุ
ดังนี้
1. ปี ที่ 4 - 5 อัตราค่าเช่าไร่ ละ 4,500 บาทต่อเดือน
2. ปี ที่ 6 - 10 อัตราค่าเช่าไร่ ละ 5,500 บาทต่อเดือน
เงื่อนไขอื่น
หลังจากสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดลง ถ้าผูใ้ ห้เช่าต้องการที่จะขายที่ดิน 3ไร่ ขอให้พิจารณาขาย
ให้กบั บริ ษทั เป็ นรายแรก
หมายเหตุ : บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา และค่าโทรศัพท์ตามการใช้จริ ง โดยชาระให้แก่หน่วยงานราชการโดยตรง
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สถานที่จอดรถโดยสารของบริ ษทั วงเวียนสุ นทรภู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
บริ ษ ทั เช่ า ที่ ดิ นจากบุ ค คลอื่ น ซึ่ งไม่ ไ ด้มีค วามเกี่ ย วโยงกับผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ และผูบ้ ริ หารบริ ษ ทั โดยมี
รายละเอียดสัญญาดังนี้
1) รายละเอียดสาคัญของสัญญาเช่าที่ดิน - สถานที่จอดรถโดยสารของบริษทั วงเวียนสุ นทรภู่
คู่สญ
ั ญา
นายชื่น ประเสริ ฐกิตติกลุ ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
วันที่ทาสัญญา
27 เมษายน 2558
ลักษณะสัญญา
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้เช่าและผูเ้ ช่าตกลงเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 156805 ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลเนิ นพระ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่
อายุสญ
ั ญา
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ครบกาหนดในวันที่ 30 เมษายน 2559
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าเช่าปี ละ 16,842.11 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ภาษี
โรงเรื อน ภาษีที่ดินและภาษีอื่นใดที่เกิดจากการใช้สถานที่เช่าตามสัญญานี้)
การต่ออายุสญ
ั ญา ให้ผเู ้ ช่าแจ้งความประสงค์แก่ผใู ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื อไม่นอ้ ยกว่า 90 วันก่อนครบ
กาหนดการเช่า
หมายเหตุ : บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา และค่าโทรศัพท์ตามการใช้จริ ง โดยชาระให้แก่หน่วยงานราชการโดยตรง

อาคารสานักงานและสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทั ที่บางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บริ ษ ัท เช่ า ที่ ดิ น จากบุ ค คลอื่ น ซึ่ งไม่ ไ ด้มี ค วามเกี่ ย วโยงกับ ผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ และผูบ้ ริ ห ารบริ ษ ัท โดย
ประกอบด้วยสัญญาเช่าพื้นที่หลักและสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนต่อขยาย มีรายละเอียดสัญญาดังนี้
1) รายละเอียดสาคัญของสัญญาเช่าที่ดิน - อาคารสานักงานและสถานที่จอดรถโดยสารของบริษทั
คู่สญ
ั ญา
นางชอติ้ว ชัยตระกูลทอง ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
วันที่ทาสัญญา
25 เมษายน 2558
ลักษณะสัญญา
สัญญาเช่ าที่ ดินโฉนดเลขที่ 5721 ตั้งอยู่ที่ ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี
เนื้ อที่รวม 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา พร้ อมสิ่ งปลูกสร้างบนโฉนดที่ ดินดังกล่าวเป็ น ห้อง
แถวไม้ช้ นั เดี ยว จานวน 3 ห้อง และอาคารชั้นเดี ยวจานวน 1 ห้อง ขนาดประมาณ 32
ตารางเมตร เลขที่ 102/48 หมู่ 9 ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมที่ดิน
โดยรอบอาคาร เนื้ อที่ประมาณ 20 ตารางวา เพื่อใช้ประกอบกิ จการสานักงาน สถานที่
จอดและซ่อมบารุ งยานพาหนะ
อายุสญ
ั ญา
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ครบกาหนดในวันที่ 30 เมษายน 2561
อัตราค่าเช่า
ค่าเช่าปี ที่ 1 เดือนละ 32,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ค่าเช่าปี ที่ 2 เดือนละ 33,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ค่าเช่าปี ที่ 3 เดือนละ 34,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
การต่ออายุสญ
ั ญา
ให้ผเู ้ ช่าแจ้งความประสงค์แก่ผใู ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื อภายใน 30 วันก่อนครบ
กาหนดของสัญญา
หมายเหตุ : บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา และค่าโทรศัพท์ตามการใช้จริ ง โดยชาระให้แก่หน่วยงานราชการโดยตรง
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4.3

รายละเอียดยานพาหนะ
บริ ษทั มียานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวนทั้งสิ้ น 145 คัน โดยแบ่งเป็ นยานพาหนะที่ บริ ษทั ใช้
สาหรับการให้บริ การ จานวน 139 คัน และยานพาหนะใช้สนับสนุนเพื่อใช้ในการซ่ อมบารุ งและใช้ในการปฏิบตั ิงาน
สนับสนุนการเดินรถจานวน 6 คัน ทั้งนี้ สามารถแบ่งตามประเภทรถและภาระผูกพัน ได้ดงั นี้
1. ยานพาหนะสาหรับให้ บริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรถโดยสารทั้งหมด 139 คัน แบ่งเป็ นรถบัส 127 คัน รถมินิบสั 2 คัน รถตูว้ ี
ไอพี 2 คัน และรถตู้ 8 คัน ซึ่ งสามารถแบ่งตามลักษณะภาระผูกพันได้ดงั นี้
1) รถบัสและรถตู้ที่ไม่ มภี าระผูกพันกับเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน
บริ ษทั มีรถบัสและรถตูท้ ี่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ จานวน 40 คัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อนี้
ลาดับที่
รหัสประจารถ
ทะเบียนรถ
ประเภทรถ
ยีห่ ้ อ
1
B05
30-1302
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
2
B09
30-1301
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
3
B10
30-1338
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
4
B11
30-1339
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
5
B14
30-1391
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
6
B16
30-1390
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
7
B23
30-1547
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
8
B25
30-1584
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
9
B26
30-1583
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
10
B27
30-1585
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
11
B28
30-1585
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
12
B29
30-1587
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
13
B30
30-1588
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
14
B36
30-1687
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
15
B42
30-1837
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
16
B43
30-1896
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
17
B44
30-1942
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
18
B73
30-0647
รถบัสปรับอากาศ
เบนซ์
19
B76
30-2587
รถบัสปรับอากาศ
อีซูซุ
20
B77
30-2584
รถบัสปรับอากาศ
มิตซูบิชิ
21
B80
30-0703
รถบัสปรับอากาศ
ฮีโน
22
B81
30-2641
รถบัสปรับอากาศ
อีซูซุ
23
B82
30-2646
รถบัสปรับอากาศ
นิสสัน
24
B83
30-2648
รถบัสปรับอากาศ
นิสสัน
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ลาดับที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รหัสประจารถ
MB01
V07
B45
B46
B47
V11
V12
B48
B49
B50
B51
B52
V14
V15
B-138
B-139

ทะเบียนรถ
30-1246
30-2984
30-1976
30-1977
30-1978
30-2136
30-2137
30-1987
30-1988
30-1990
30-1992
30-1993
30-2953
30-2970
30-0841
30-0842

ประเภทรถ
รถมินิบสั ปรับอากาศ
รถตู้
รถบัสปรับอากาศ
รถบัสปรับอากาศ
รถบัสปรับอากาศ
รถตู้
รถตู้
รถบัสปรับอากาศ
รถบัสปรับอากาศ
รถบัสปรับอากาศ
รถบัสปรับอากาศ
รถบัสปรับอากาศ
รถตู้
รถตู้
รถบัสปรับอากาศ
รถบัสปรับอากาศ

ยีห่ ้ อ
โกลเด้น ดราก้อน
โตโยต้า
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
โตโยต้า
โตโยต้า
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
สแกนเนีย
โตโยต้า
โตโยต้า
ฮีโน
ฮีโน

2) รถบัสและรถตู้ภายใต้ สัญญาลิสซิ่ง (Financial Leasing) กับเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน
บริ ษทั มีรถบัสและรถตูภ้ ายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน จานวน 70 คัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
รหัส
ทะเบียน
วันที่ทา
วันที่สิ้นสุ ด
สั ญญา
ลาดับ ประจา
ประเภทรถ
รถ
สั ญญา
การผ่ อน
โดยประมาณ
รถ
(ปี )
B08 30-1286 05-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60
5
รถบัสปรับอากาศ
1

ยีห่ ้ อ
ฮีโน

2

B12

30-1401

05-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

3

B15

30-1389

05-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

4

B31

30-1615

12-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

5

B32

30-1614

12-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

6

B33

30-1637

12-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

7

B34

30-1638

12-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

8

B35

30-1681

14-พ.ย.-56

13-ธ.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน
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ประเภทรถ

ยีห่ ้ อ

13-ธ.ค.-61

ระยะเวลา
สั ญญา
โดยประมาณ
(ปี )
5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

14-พ.ย.-56

13-ธ.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

30-1682

14-พ.ย.-56

13-ธ.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

B64

30-2373

29-ต.ค.-55

25-พ.ย.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

อีซูซุ

13

B65

30-2344

22-ส.ค.-55

12-ก.ย.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

อีซูซุ

14

B67

30-2352

07-ก.ย.-55

12-ต.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

อีซูซุ

15

B68

30-2354

26-ก.ย.-55

18-ต.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

อีซูซุ

16

B74

30-2515

24-ก.ย.-56

21-ต.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

เบนซ์

17

B75

30-2521

24-ก.ย.-56

21-ต.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

มาคีรัส

18

B105

30-2633

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

19

B106

30-2634

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

20

B107

30-2635

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

21

B108

30-2636

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

22

B109

30-2637

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

23

B110

30-2638

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

24

VVS01 30-0849

18-ธ.ค.-58

25-ธ.ค.-62

4

รถตู้

โตโยต้า

25

VVS02 30-0850

18-ธ.ค.-58

25-ธ.ค.-62

4

รถตู้

โตโยต้า

ลาดับ

รหัส
ประจา
รถ

ทะเบียน
รถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันที่สิ้นสุ ด
การผ่ อน

9

B37

30-1686

14-พ.ย.-56

10

B38

30-1685

11

B39

12

3) รถบัสและรถตู้ภายใต้ สัญญาเช่ าซื้อ (Hire Purchase) กับเจ้ าหนีส้ ถาบันการเงิน
บริ ษทั มีรถบัสและรถตูภ้ ายใต้สญ
ั ญาเช่าสัญญาเช่าซื้ อ จานวน 25 คัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อนี้
ระยะเวลา
รหัส
ทะเบียน
วันที่ทา
วันที่สิ้นสุ ด
สั ญญา
ลาดับ ประจา
ประเภทรถ
รถ
สั ญญา
การผ่ อน โดยประมาณ
รถ
(ปี )
B08 30-1286 05-มี.ค.-55 12-มี.ค.-60
5
รถบัสปรับอากาศ
1

ยีห่ ้ อ
ฮีโน

2

B12

30-1401

05-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

3

B15

30-1389

05-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน
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ประเภทรถ

ยีห่ ้ อ

12-มี.ค.-60

ระยะเวลา
สั ญญา
โดยประมาณ
(ปี )
5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

12-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

30-1637

12-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

B34

30-1638

12-มี.ค.-55

12-มี.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

8

B35

30-1681

14-พ.ย.-56

13-ธ.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

9

B37

30-1686

14-พ.ย.-56

13-ธ.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

10

B38

30-1685

14-พ.ย.-56

13-ธ.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

11

B39

30-1682

14-พ.ย.-56

13-ธ.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

12

B64

30-2373

29-ต.ค.-55

25-พ.ย.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

อีซูซุ

13

B65

30-2344

22-ส.ค.-55

12-ก.ย.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

อีซูซุ

14

B67

30-2352

07-ก.ย.-55

12-ต.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

อีซูซุ

15

B68

30-2354

26-ก.ย.-55

18-ต.ค.-60

5

รถบัสปรับอากาศ

อีซูซุ

16

B74

30-2515

24-ก.ย.-56

21-ต.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

เบนซ์

17

B75

30-2521

24-ก.ย.-56

21-ต.ค.-61

5

รถบัสปรับอากาศ

มาคีรัส

18

B105

30-2633

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

19

B106

30-2634

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

20

B107

30-2635

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

21

B108

30-2636

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

22

B109

30-2637

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

23

B110

30-2638

18-เม.ย.-57

22-เม.ย.-62

5

รถบัสปรับอากาศ

ฮีโน

24

VVS01 30-0849

18-ธ.ค.-58

25-ธ.ค.-62

4

รถตู้

โตโยต้า

25

VVS02 30-0850

18-ธ.ค.-58

25-ธ.ค.-62

4

รถตู้

โตโยต้า

ลาดับ

รหัส
ประจา
รถ

ทะเบียน
รถ

วันที่ทา
สั ญญา

วันที่สิ้นสุ ด
การผ่ อน

4

B31

30-1615

12-มี.ค.-55

5

B32

30-1614

6

B33

7

ทั้งนี้ บริ ษ ทั พิ จ ารณาคัด เลื อ กลักษณะของการทาสัญ ญาเช่ า ทางการเงิ นระหว่ า งสัญญาลิ ส ซิ่ ง (Financial
Leasing) และสัญญาเช่ าซื้ อ (Hire Purchase) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการชาระค่างวด อัตราดอกเบี้ ย
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่รับรู ้ และการบันทึ กบัญชี ผ่านสัญญาทั้งสองรู ปแบบ เนื่ องจากการตัดค่ าเสื่ อมราคาและต้นทุ น
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ทางการเงินของสัญญาทั้งสองรู ปแบบมีขอ้ จากัดและแตกต่างกัน ส่ งผลให้ตน้ ทุนทางภาษีที่บริ ษทั ต้องชาระในแต่ละปี
แตกต่างกันออกไป
4) รถบัสและรถตู้ที่มภี าระคา้ ประกัน
บริ ษทั มีรถบัสและรถตูท้ ี่มีภาระค้ าประกันกับสถาบันการเงิน จานวน 4 คัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
รายละเอียดการคา้
จานวนรถ
รหัส
วันที่ทา
ทะเบียนรถ
ประเภทรถ
ยีห่ ้ อ
ประกัน
(คัน)
ประจารถ
สั ญญา
1) วงเงินหนังสื อค้ า
1
B07
30-1308 26-ก.พ.-56 บัสปรับอากาศ
ฮีโน
ประกันสาหรับ
2
B17
30-1402 13-มิ.ย.-56 บัสปรับอากาศ
ฮีโน
ลูกค้า (Bank
3
B40
30-1684 26-มี.ค.-57 บัสปรับอากาศ
ฮีโน
Guarantee)
4
B72
30-0646 08-พ.ย.-55 บัสปรับอากาศ
อีซูซุ
ทั้งนี้ การจานาดังกล่าวเป็ นลักษณะการทาเอกสารโอนลอย โดยไม่ได้ดาเนิ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ ยานพาหนะ
ให้แก่เจ้าหนี้แต่อย่างใด
5) ยานพาหนะสาหรับสนับสนุนเพือ่ การซ่ อมบารุ งและใช้ ในการปฏิบัตงิ านสนับสนุนการเดินรถ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรถกระบะสาหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายบารุ งรักษาเพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานสนับสนุนการเดินรถ จานวน 6 คัน ดังนี้

ลาดับ

ทะเบียน
รถ

วันที่ทา
สั ญญา
เช่ าซื้อ

1

ขต 3086

13 ธ.ค. 55

2
3
4
5
6

ขท 1057
ฒจ 9153
ฒฉ 6838
ผม 2179
ผม 8065

28 ธ.ค. 55
11 ก.พ. 60
ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว
ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นแล้ว
06 พ.ย. 55
21 ธ.ค. 59
02 พ.ค. 56
12 มิ.ย. 60

วันที่สิ้นสุ ด
การชาระ
27 ม.ค. 60

ระยะเวลา
สั ญญา
ประเภทรถ
โดยประมาณ
(ปี )
4
รถกระบะ
4
4
4
4
4

รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ
รถกระบะ

ยีห่ ้ อ
มิตซูบิชิ
มิตซูบิชิ
ดีเอฟเอ็ม
ดีเอฟเอ็ม
มิตซูบิชิ
มิตซูบิชิ

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ผ่อนชาระภาระหนี้ ของยานพาหนะสาหรับสนับสนุนการให้บริ การลาดับที่ 3 และลาดับที่ 4 กับสถาบันการเงิน
ครบทั้งจานวนแล้ว

4.4

ทรัพย์ สินไม่ มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั มี สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตนจานวน 0.42 ล้า นบาท ได้แ ก่ ร ะบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
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4.5

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสารเลขที่ 70/2553
ออกโดยกรมขนส่ งทางบก ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 เป็ นระยะเวลา 5 ปี
4.6

สั ญญาสาคัญที่เกีย่ วข้ องในการดาเนินธุรกิจ
1) สั ญญาให้ บริการ
บริ ษทั มีสญ
ั ญาการให้บริ การรับส่ งบุคลากรกับลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมจานวนทั้งสิ้ น 24 สัญญา
โดยมีสาระสาคัญของสัญญา ดังนี้
1. บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด /1
สถานที่ต้ งั
ระยะเวลาตามสัญญา
ลักษณะการให้บริ การ
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
กาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
การยกเลิกสัญญา

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เริ่ มเดือนกรกฎาคม 2558 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนกรกฎาคม 2557)
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
ชาระค่าบริ การภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
จ่ายค่าปรับในอัตรา 2 เท่าของค่าจ้างต่อเที่ยว และจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จริ งแก่ผรู ้ ับบริ การและพนักงานของผูร้ ับบริ การ
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุและมีพนักงานของผูร้ ับบริ การได้รับบาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวิต ผู ้
ให้บริ การยินยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทาศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

2. บริษทั คอลเกต ปาล์ ม โอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด /2
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมีนาคม 2556
โดยเมื่อครบกาหนดสัญญา หากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญา
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกจนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่

อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
จ่ายค่าปรับให้แก่ผรู ้ ับบริ การเท่ากับอัตราค่าบริ การตามสัญญา และจ่ายค่าใช้จ่าย
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2. บริษทั คอลเกต ปาล์ ม โอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด /2
กาหนด
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริ งแก่ผรู ้ ับบริ การและพนักงานของผูร้ ับบริ การ
เงื่อนไขอื่น
การยกเลิกสัญญา

ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

3. บริษทั คาร์ ดแิ นล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนกันยายน 2557
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ จ่ายค่าปรับต่อเที่ยวตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การไม่จอดรถ
กาหนด
รับส่ งตามป้ าย อันเป็ นเหตุให้พนักงานของผูร้ ับบริ การต้องเดินทางเอง ผูใ้ ห้บริ การ
จะจ่ายค่าปรับตามอัตราที่ตกลงกัน
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
4. บริษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จากัด /1
สถานที่ต้ งั
อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
ลักษณะการให้บริ การ
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
กาหนด

เริ่ มเดือนเมษายน 2558 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนเมษายน 2557)
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง ที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ในการจัดหารถทดแทน
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4. บริษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จากัด /1
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
5. บริษทั ไดกิน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนกันยายน 2557
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
กาหนด
ในการจัดหารถทดแทน
เงื่อนไขอื่น
 ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
 เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ผูใ้ ห้บริ การได้จดั ทาหนังสื อค้ า
ประกันกับธนาคาร โดยยินยอมให้ผรู ้ ับบริ การเรี ยกค่าเสี ยหายจากหลักประกัน
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเรี ยกร้องเอาจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
6. บริษทั โดนัลด์ สัน (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
อายุสญ
ั ญา
เริ่ มเดือนมิถุนายน 2557
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง ที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
กาหนด
ในการจัดหารถทดแทน
ส่วนที่ 1 - 53

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
6. บริษทั โดนัลด์ สัน (ประเทศไทย) จากัด
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
7. บริษทั ฮันวา สตีล เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จากัด /1
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนตุลาคม 2558 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนตุลาคม 2557)
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
กาหนด
ในการจัดหารถทดแทน
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
8. บริษทั อินเตอร์ เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนมกราคม 2558
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งพนักงานตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง ที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งพนักงานได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
กาหนด
ในการจัดหารถทดแทน
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ส่วนที่ 1 - 54

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
8. บริษทั อินเตอร์ เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
9-11 บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์ ) จากัด และในกลุ่ม
บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด - สานักงานใหญ่
9. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ต้ งั
ระยะเวลาตามสัญญา
10. ชื่อบริ ษทั
สถานที่ต้ งั
ระยะเวลาตามสัญญา
11. ชื่อบริ ษทั

ถนนบางนาตราด ต.บางวัว อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
เริ่ มเดือนกรกฎาคม 2557
บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด - สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา
เริ่ มเดือนกรกฎาคม 2557
บริ ษทั โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จากัด

สถานที่ต้ งั

ถนนบางนาตราด ต.บางวัว อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะเวลาตามสัญญา
ลักษณะการให้บริ การ

เริ่ มเดือนกรกฎาคม 2557
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ในการจัดหารถทดแทน
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
กาหนด
เงื่อนไขอื่น
การยกเลิกสัญญา

12. บริษทั สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนเมษายน 2558 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมกราคม 2555)
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง ที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูร้ ับบริ การมี
ส่วนที่ 1 - 55

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
12. บริษทั สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ สิ ทธิ ปรับผูใ้ ห้บริ การเป็ นจานวนเงินต่อวัน จนกว่าผูใ้ ห้บริ การจะหารถที่ตรงตาม
กาหนด
ข้อกาหนด มาให้บริ การได้
เงื่อนไขอื่น
 ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครอง
ผูโ้ ดยสารและบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อ
พิการ
 เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ผูใ้ ห้บริ การได้จดั ทาหนังสื อค้ า
ประกันกับธนาคาร โดยยินยอมให้ผรู ้ ับบริ การเรี ยกค่าเสี ยหายจากหลักประกัน
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเรี ยกร้องเอาจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
13. บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนพฤศจิกายน 2558 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนพฤศจิกายน 2553)
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ให้บริ การ (Minimum
Guarantee)
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูร้ ับบริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ หักเงินค่าบริ การสาหรับรถที่ไม่มาให้บริ การ ปรับค่าเสี ยหายจากการไม่ได้ใช้รถต่อ
กาหนด
วันในอัตราที่ตกลงร่ วมกัน และผูใ้ ห้บริ การต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริ งในการจัดหารถทดแทน
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา

หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

ส่วนที่ 1 - 56

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
14. บริษทั ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์ วสิ เซส เอเชีย จากัด /1
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
ลักษณะการให้บริ การ
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
กาหนด
เงื่อนไขอื่น
การยกเลิกสัญญา

เริ่ มเดือนมกราคม 2558 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมกราคม 2558)
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ในการจัดหารถทดแทน
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

15. บริษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
ระยะเวลาตามสัญญา

วันเริ่ มต้นสัญญาครั้งแรก
ลักษณะการให้บริ การ
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
กาหนด
เงื่อนไขอื่น
การยกเลิกสัญญา

เริ่ มเดือนมีนาคม 2557
หมายเหตุ เมื่ อครบกาหนดสัญญาหากไม่มีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งแสดงความจานงยุติ
สัญญา ให้สญ
ั ญานี้มีผลบังคับใช้อีกสองปี หลังครบกาหนดสัญญา
3 เมษายน 2549
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ในการจัดหารถทดแทน
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

ส่วนที่ 1 - 57

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
16. บริษทั โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนตุลาคม 2554
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
กาหนด
ในการจัดหารถทดแทน
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
17. บริษทั โตโยด้ า โกเซ (ไทยแลนด์ ) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนเมษายน 2555
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง ที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
กาหนด
ในการจัดหารถทดแทน
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

ส่วนที่ 1 - 58

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
18. บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
ลักษณะการให้บริ การ
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
กาหนด

เงื่อนไขอื่น

การยกเลิกสัญญา

เริ่ มเดือนเมษายน 2556
หมายเหตุ อายุสญ
ั ญา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบรถตามแผน (เมษายน 2556)
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
อัตราค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ให้บริ การ (Minimum
Guarantee)
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 20 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ผูร้ ับบริ การมีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูใ้ ห้บริ การ ในจานวนที่ตกลงกัน
สาหรับกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. กรณี ผใู ้ ห้บริ การนารถบัสโดยสาร มาถึงจุดเริ่ มต้นเพื่อออกวิ่งรับส่ ง ช้ากว่า
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ เป็ นเวลาเกิน 15 นาที
2. กรณี ผบู ้ ริ การไม่สามารถจัดหารถบัสโดยสาร มาให้บริ การได้ตามวันเวลาที่
กาหนด โดยผูใ้ ห้บริ การต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหารถมาทดแทน
 ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครอง
ผูโ้ ดยสารและบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อ
พิการ
 เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ผูใ้ ห้บริ การได้จดั ทาหนังสื อค้ า
ประกันกับธนาคาร โดยยินยอมให้ผรู ้ ับบริ การเรี ยกค่าเสี ยหายจากหลักประกัน
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเรี ยกร้องเอาจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน

19. บริษทั สยามมิตซุ ย พีทีเอ จากัด /1
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
ลักษณะการให้บริ การ
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่

เริ่ มเดือนมิถุนายน 2558 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมิถุนายน 2555)
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
อัตราค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ให้บริ การ (Minimum
Guarantee)
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ผูร้ ับบริ การมีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูใ้ ห้บริ การ ในจานวนที่ตกลงกัน
สาหรับกรณี ดงั ต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 - 59

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ56-1)
19. บริษทั สยามมิตซุ ย พีทีเอ จากัด /1
กาหนด
1. กรณี ผใู ้ ห้บริ การนารถบัสโดยสาร มาถึงจุดเริ่ มต้นเพื่อออกวิ่งรับส่ ง ช้ากว่า
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ เป็ นเวลาเกิน 20 นาที
2. กรณี ผบู ้ ริ การไม่สามารถจัดหารถบัสโดยสาร มาให้บริ การได้ตามวันเวลาที่
กาหนด โดยผูใ้ ห้บริ การต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหารถมาทดแทน
เงื่อนไขอื่น
 ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครอง
ผูโ้ ดยสารและบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อ
พิการ
 เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ผูใ้ ห้บริ การได้จดั ทาหนังสื อค้ า
ประกันกับธนาคาร โดยยินยอมให้ผรู ้ ับบริ การเรี ยกค่าเสี ยหายจากหลักประกัน
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องเรี ยกร้องเอาจากผูใ้ ห้บริ การก่อน
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
20. บริษทั ฟูจทิ สึ เท็น (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนพฤษภาคม 2557
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายในวันที่ 26 ของเดือนถัดไป หลังจากผู ้
การชาระค่าบริ การ
ให้บริ การวางใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
ในการจัดหารถทดแทน
กาหนด
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
เงื่อนไขอื่น
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การยกเลิกสัญญา
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
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21. บริษทั มาเจนด์ แมคซิส จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ต้ ี
ระยะเวลาตามสัญญา
ลักษณะการให้บริ การ
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
กาหนด
เงื่อนไขอื่น
การยกเลิกสัญญา

เริ่ มเดือนมกราคม 2558 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนมิถุนายน 2558)
ให้บริ การรับส่ งบุคลากร ตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งพนักงานได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
จ่ายค่าปรับต่อวัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ในการจัดหารถทดแทน
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

22. บริษทั เคปอีสต์ (ประเทศไทย) จากัด
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ระยะเวลาตามสัญญา
ลักษณะการให้บริ การ
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การ
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่
กาหนด
เงื่อนไขอื่น
การยกเลิกสัญญา

เริ่ มเดือนพฤศจิกายน 2557
ให้บริ การรับส่ งพนักงานตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
-

ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
-
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23. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะเวลาตามสัญญา
เริ่ มเดือนเมษายน 2558
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ ามันและระยะทางที่ให้บริ การ (Minimum
Guarantee)
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ จ่ายค่าปรับเป็ นรายวันต่อเที่ยวต่อคัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อ
กาหนด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งในการจัดหารถทดแทน
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
24. บริษทั โพสโค - ไทยน๊ อคซ์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้ งั
นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดัสเตรี ยลปาร์ค
ระยะเวลาตามสัญญา
เดือนเมษายน 2559 (สัญญาเดิมเริ่ มเดือนเมษายน 2558)
ลักษณะการให้บริ การ
ให้บริ การรับส่ งบุคลากรตามจุดและตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด ด้วยรถที่มีสภาพได้
มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการคิดค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทาง ที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ ามันชดเชย
การชาระค่าบริ การ
ผูร้ ับบริ การต้องชาระค่าบริ การภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้
ค่าปรับกรณี ไม่สามารถนา กรณี ไม่สามารถจัดหารถมารับส่ งบุคลากรได้ตามวันเวลาที่กาหนด ผูใ้ ห้บริ การจะ
พนักงานมาส่ งตามเวลาที่ จ่ายค่าปรับเป็ นรายวันต่อเที่ยวต่อคัน ตามอัตราที่ตกลงกันไว้ และรับผิดชอบต่อ
กาหนด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งในการจัดหารถทดแทน
เงื่อนไขอื่น
ผูใ้ ห้บริ การต้องจัดให้รถขนส่ งทุกคันมีประกันภัย เพื่อให้การคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
และบุคคลภายนอก สาหรับค่ารักษาพยาบาล หรื อกรณี เสี ยชีวิตหรื อพิการ
การยกเลิกสัญญา
หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องการยกเลิกสัญญา ให้แจ้งต่ออีกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ห ายเหตุ :
ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการใช้ผรู ้ ่ วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางเท่านั้น
/1 : บริ ษทั บริ ดจสโตน ไทร์ แมนนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด, บริ ษทั ชูฮะสึ (ประเทศไทย) จากัด, บริ ษทั ฮันวา สตีล เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จากัด, บริ ษทั ไทรอัมพ์ เอวิเอชัน่ เซอร์ วิสเซส เอเชี ย จากัด, บริ ษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จากัด และบริ ษทั มาเจนด์ แมคซิ ส
จากัด ได้ทาการต่อสัญญาฉบับใหม่อายุ 1 ปี
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-

/2 : บริ ษทั ได้รับแจ้งต่อสัญญาบริ การจากบริ ษทั คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด อีก 3 ปี ซึ่งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการลง
นามสัญญาฉบับต่ออายุจากลูกค้า
/3 : บริ ษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จากัด (มหาชน) อีก 1 ปี ซึ่ งปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาฉบับต่ออายุจากลูกค้า
/4 : บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด และในกลุ่ม ประกอบด้วย บริ ษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด-สานักงานใหญ่, บริ ษทั เจเทค
โตะ (ไทยแลนด์) จากัด-สาขานิคมอุสาหกรรมเกตเวย์และ บริ ษทั โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จากัด
ลูกค้ารายใหม่ที่เริ่ มให้บริ การในปี 2559 ได้แก่ บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด , บริ ษทั อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จากัด และ
บริ ษทั สยามแผ่นเหล็กวิลาส จากัด

2) สั ญญาว่ าจ้ างรถร่ วม
บริ ษทั ทาสัญญาว่าจ้างรถร่ วมบริ การกว่า 84 รายเพื่อมารับส่ งบุคลากรให้กบั ลูกค้าบางราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริ ษทั มีสัญญาว่าจ้างรถร่ วมทั้งสิ้ น 100 คัน แบ่งเป็ นรถตูจ้ านวน 88 คัน และรถบัสจานวน 12 คัน โดยมีอายุ
สัญญา 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี สัญญาทั้งหมดไม่เป็ นภาระผูกพันในการจ้างงานกับคู่สัญญา และจะทา
สัญญาต่อเมื่อบริ ษทั มีสญ
ั ญากับลูกค้าแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถสรุ ปสาระสาคัญในสัญญา ได้ดงั นี้
หมวด
รายละเอียด
หมวดที่ 1 บททั่วไป
 ชื่อผูร้ ับจ้าง ประเภทรถ เลขทะเบียนรถ และระยะเวลาของสัญญา
หมวดที่ 2 สภาพรถ
 สภาพทัว่ ไปของรถ เช่น สี เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องปรับอากาศ
 สิ่ งอานวยความสะดวก เช่น เบาะ โทรทัศน์ เครื่ องเสี ยง อุปกรณ์ดบั เพลิง
 การตรวจสอบสภาพ และการซ่อมบารุ งรถ
หมวดที่ 3 พนักงานขับ
 คุณสมบัติของพนักงานขับ เช่น อายุ การมีใบอนุญาตขับรถ
 การเข้าตรวจสุ ขภาพก่อนเริ่ มงาน
 เอกสารที่สาคัญของพนักงานขับ
 รายละเอียดการเข้ารับการอบรมของพนักงานขับ
หมวดที่ 4 การบริการ
 ข้อกาหนด รายละเอียดของการให้บริ การ
 การปฏิบตั ิในกรณี ที่ไม่สามารถนาพนักงานมาส่ งตามเวลาที่กาหนด
หมวดที่ 5 ระยะเวลาการจ้ าง  ระบุ เงื่อนไขแห่งการเลิกจ้าง และวิธีการบอกเลิกสัญญา
หมวดที่ 6 การประเมินผล
 การประเมินผลการบริ การ และเกณฑ์ในการประเมิน
 หัวข้อหลักในการประเมิน ได้แก่ มารยาทพนักงานขับ ความสะอาดในรถ
อุปกรณ์อานวยความสะดวกในรถ และการติดต่อประสานงาน
หมวดที่ 7 บททั่วไปอืน่ ๆ
 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
 การจัดหารถอื่นๆ มาให้บริ การแทนรถที่อยูใ่ นสัญญา
 การรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ: ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการใช้ผูร้ ่ วมบริ การที่ จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางเท่านั้น
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3) สั ญญาประกันภัยของรถของบริษทั
บริ ษทั มี การจัดทาประกันภัยยานพาหนะทุ กคัน ทั้งที่ ใช้ในการบริ การและเพื่ อการซ่ อมบารุ งและใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานสนันสนุนการเดินรถ โดยสัญญาประกันภัยครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ความเสี ยหาย
ต่อชี วิต ร่ างกายหรื ออนามัย ความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงครอบคลุมความเสี ยหายต่อลูกค้า ได้แก่ การชดเชย
รักษาพยาบาล การชดเชยกรณี เสี ยชี วิตหรื อพิการ และยังครอบคลุมความเสี ยหายที่ เกิ ดกับรถและนักขับอีกด้วย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนสัญญาประกันภัย โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภท
จานวน
ชื่อบริษทั ประกัน
ทะเบียนรถเลขที่
ประกันภัย กรมธรรม์
ประเภท 1
38
เลขที่ ฒฉ-6838 เลขที่ ขต-3086 เลขที่ ขท-1057 เลขที่ ผม-8065
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี
เลขที่ 30-1637 เลขที่ 30-1638 เลขที่ 30-1837 เลขที่ 30-1942
ประกันภัย
เลขที่ 30-1977 เลขที่ 30-2366 เลขที่ 30-2149 เลขที่ 30-2148
เลขที่ 30-2150 เลขที่ 30-2185 เลขที่ 30-2204 เลขที่ 30-2205
เลขที่ 30-2344 เลขที่ 30-0646 เลขที่ 30-0647 เลขที่ 30-2515
เลขที่ 30-2587 เลขที่ 30-0703 เลขที่ 30-2641 เลขที่ 30-0778
เลขที่ 30-0779 เลขที่ 30-0780 เลขที่ 30-0781 เลขที่ 30-0782
เลขที่ 30-0783 เลขที่ 30-0784 เลขที่ 30-0785 เลขที่ 30-0786
เลขที่ 30-0787 เลขที่ 30-0793 เลขที่ 30-0794 เลขที่ 30-0795
เลขที่ 30-0841 เลขที่ 30-0842
ประเภท 3
29
เลขที่ 30-1735 เลขที่ 30-2444 เลขที่ 30-7500 เลขที่ 30-1338
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี
เลขที่ 30-1547 เลขที่ 30-1573 เลขที่ 30-1584 เลขที่ 30-1583
ประกันภัย
เลขที่ 30-1586 เลขที่ 30-1585 เลขที่ 30-1587 เลขที่ 30-1588
เลขที่ 30-2584 เลขที่ 30-0612 เลขที่ 30-0613 เลขที่ 30-0614
เลขที่ 30-0625 เลขที่ 30-2469 เลขที่ 30-0658 เลขที่ 30-0660
เลขที่ 30-0662 เลขที่ 30-2635 เลขที่ 30-2636 เลขที่ 30-2638
เลขที่ 30-0667 เลขที่ 30-0668 เลขที่ 30-2854 เลขที่ 30-0849
เลขที่ 30-0850
เลขที่ ผม-2179 เลขที่ 30-2984 เลขที่ 30-2136 เลขที่ 30-2137
เลขที่ 30-2953 เลขที่ 30-2970 เลขที่ 30-2372 เลขที่ 30-1246
เลขที่ 30-2588 เลขที่ 30-1302 เลขที่ 30-1308 เลขที่ 30-1286
เลขที่ 30-1301 เลขที่ 30-1339 เลขที่ 30-1401 เลขที่ 30-1391
บมจ. ไทยศรี
ประเภท 1
78
เลขที่ 30-1389 เลขที่ 30-1390 เลขที่ 30-1402 เลขที่ 30-1464
ประกันภัย
เลขที่ 30-1463 เลขที่ 30-1482 เลขที่ 30-1483 เลขที่ 30-1550
เลขที่ 30-1615 เลขที่ 30-1614 เลขที่ 30-1681 เลขที่ 30-1687
เลขที่ 30-1686 เลขที่ 30-1685 เลขที่ 30-1682 เลขที่ 30-1684
เลขที่ 30-1896 เลขที่ 30-1976 เลขที่ 30-1978 เลขที่ 30-1987
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ชื่อบริษทั ประกัน

ประเภท
ประกันภัย

จานวน
กรมธรรม์

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

รวมสั ญญาประกันภัยทั้งหมด
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หมายเหตุ :
ประกันภัยชั้น 1 ให้ความคุม้ ครองต่อชี วิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอกและผูโ้ ดยสารในรถ คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก คุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย และคุม้ ครองต่อความสู ญหายและไฟไหม้ของตัวรถคันเอาประกันภัย
ประกันภัยชั้น 3 ให้ความคุม้ ครองต่อชี วิต ร่ างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอกและผูโ้ ดยสารในรถ และคุม้ ครองความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

4) สั ญญาคา้ ประกันการบริการ
ลูกค้าบางส่ วนของบริ ษทั มีเงื่อนไขให้บริ ษทั จัดทาสัญญาค้ าประกันการให้บริ การเดินรถ เพื่อเป็ นหลักประกัน
ในการปฏิบตั ิตามสัญญา โดยในกรณี ที่บริ ษทั ผิดนัดหรื อไม่นารถมาให้บริ การตามสัญญา อันก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่ลูกค้า ลูกค้าจะใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากสถาบันการเงินผูค้ ้ าประกัน บริ ษทั จึ งได้จดั ทาสัญญาค้ าประกันการ
ให้บริ การ (Bank Guarantee) กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสัญญาค้ าประกัน
การให้บริ การกับสถาบันการเงิน จานวนทั้งสิ้ น 3 แห่ง ดังนี้
สั ญญาคา้ ประกันกับธนาคารทิสโก้
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
วงเงินค้ าประกัน
จานวนรวม 1,000,000 บาท
วันที่ครบกาหนดการค้ าประกัน วันที่ 31 สิ งหาคม 2559 ค้ าประกันบริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จากัด
ลูกค้าตามสัญญาค้ าประกัน
บริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จากัด
หลักประกัน
รถบัสของบริ ษทั จานวน 4 คัน รหัสประจารถ เลขที่ 30-1308 เลขที่ 30-1684
เลขที่ 30-1402 และเลขที่ 30-0646
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สั ญญาคา้ ประกันกับธนาคารกสิ กรไทย
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
วงเงินค้ าประกัน
จานวนรวม 1,734,000 บาท
วันที่ครบกาหนดการค้ าประกัน 1. 31 มีนาคม 2559 ค้ าประกันบริ ษทั สยามยูไนเต็ดสตีล(1995) จากัด
2. 1 กันยายน 2559 ค้ าประกันบริ ษทั สยามมิตซุย พีทีเอ จากัด
3. 1 เมษายน 2559 ค้ าประกันบริ ษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จากัด (มหาชน)
4. 1 พฤศจิกายน 2559 ค้ าประกันบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ลูกค้าตามสัญญาค้ าประกัน
1. บริ ษทั สยามยูไนเต็ดสตีล(1995) จากัด
2. บริ ษทั สยามมิตซุย พีทีเอ จากัด
3. บริ ษทั โพสโค - ไทยน็อคซ์ จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
หลักประกัน
บัญชีเงินสดของบริ ษทั
สั ญญาคา้ ประกันกับธนาคารกรุ งเทพ
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
วงเงินค้ าประกัน
จานวนรวม 788,143 บาท
วันที่ครบกาหนดการค้ าประกัน 1. 31 สิ งหาคม 2559 ค้ าประกันบริ ษทั ไดกิ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด
2 30 มิถุนายน 2563 ค้ าประกันบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ลูกค้าตามสัญญาค้ าประกัน
1. บริ ษทั ไดกิ้น อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จากัด
2 บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
หลักประกัน.
บัญชีเงินสดของบริ ษทั
5)
-

5.

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม

ข้ อพิพาททางกฏหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่ มี
จานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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6.

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่

ชื่อบริ ษทั ภาษาไทย
ชื่อบริ ษทั ภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
การประกอบธุรกิจ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

ที่ต้ งั สาขาระยอง

ที่ต้ งั สานักงานบางพระ
เว็ปไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้

บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ATP 30 Public Company Limited
0107558000105
ให้บริ การรถไม่ประจาทางเพื่อขนส่ งบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง
ในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 038-468-788 , 038-468-789
โทรสาร 038-468-788
เลขที่ 13/3 ซอยมาบชลูด 4 ถนนมาบชลูด แหลมสน ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์และโทรสาร 038-683-151
เลขที่ 102/48 หมู่ที่ 9 ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20210
โทรศัพท์และโทรสาร 038-313-054
www.atp30.com
110,000,000 บาท
110,000,000 บาท
0.25 บาท
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7. ข้ อข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
บริษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ วดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
40,000,000 บาท
110,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียน
70,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 40,000,000 บาท
หุ้นสามัญ
400,000 หุน้
440,000,000 หุน้
100 บาท
0.25 บาท
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
110,000,000 บาท
110,000,000 บาท
440,000,000 หุน้
0.25 บาท

หมายเหตุ : วันที่ 19 มีนาคม 2558 บริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นกับกระทรวงพาณิ ชย์

7.2

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสั ดส่ วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
(Par = 0.25 บาท)
ลาดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สั ดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
1
กลุ่มนายปิ ยะ เตชากูล
98,500,000
22.39%
49,500,000
1.1 นายปิ ยะ เตชากูล
49,000,000
1.2 นางสายสุทธิ์ เตชากูล
2
กลุ่มพานิชชีวะ
88,625,000
20.14%
40,320,000
2.1 นายชาติชาย พานิชชี วะ
2.2 นางสมหะทัย พานิชชี วะ
6,720,000
6,720,000
2.3 นายพาทิ ศ พานิชชี วะ
6,720,000
2.4 นายสาริ ศ พานิชชี วะ
6,720,000
2.5 เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชี วะ
8,400,000
2.6 นางสาวนันทิ ยา พานิชชี วะ
8,400,000
2.7 นางสาวเพาวพรรณ พานิชชี วะ
4,625,000
2.8 นางจรู ญลักษณ์ พานิชชี วะ
3
กลุ่มกรมดิษฐ์
66,411,011
15.09%
39,200,000
3.1 นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
3.2 บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จากัด
27,191,011
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ลาดับ

ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
(Par = 0.25 บาท)
จานวนหุ้น
สั ดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
20,000

ชื่อผู้ถือหุ้น
3.3 นางสาววิชยา กรมดิษฐ์

4
5
6
7
8
9
10
11

นางศิรินดา ธนาวิศรุ ต
นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี
นายพงษ์ ชัย จงไพศาลศิลป์
นางสาวจิตติมา จารุ ภราดา
นางจินตนา กฤษณานุวตั ร์
นายพชร เสริมทรัพย์
นางสาวมินตรา พงษ์ พทิ ักษ์
อืน่ ๆ
รวม

14,223,200
14,000,000
11,200,000
5,200,000
4,475,000
4,400,000
3,800,000
129,165,789
440,000,000

3.23%
3.18%
2.55%
1.18%
1.02%
1.00%
0.86%
29.36%
100.00%

หมายเหตุ :
1.
กลุ่มนายปิ ยะ เตชากูล ประกอบด้วย
- นางสายสุ ทธิ์ เตชากูล เป็ นคู่สมรสของนายปิ ยะ เตชากูล
2.
กลุ่มนายชาติชาย พานิ ชชีวะ ประกอบด้วย
- นางสมหะทัย พานิชชี วะ เป็ นคู่สมรสของนายชาติชาย พานิ ชชี วะ
- นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริ ศ พานิชชีวะ และเด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ เป็ นบุตรและบุตรี ของนายชาติชาย และนางสมหะทัย พานิช
ชีวะ
- นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ และนางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ เป็ นพี่นอ้ งของนายชาติชาย พานิชชีวะ
3.
กลุ่มกรมดิษฐ์ ประกอบด้วย
- นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ เป็ นผูถ้ ือหุ้น และกรรมการของบริ ษทั กรมดิษฐ์คอร์ ป จากัด
- บริ ษทั กรมดิษฐ์คอร์ ป จากัด
- นางสาววิชยา กรมดิษฐ์ เป็ นหลานสาวของนายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์

7.3

การออกหลักทรัพย์ อนื่
ไม่มี

7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ที่เหลือหลังจาก
หักภาษีและสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้ นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริ ษทั คานึ งถึงความจาเป็ น
และเหมาะสมของปั จจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานปกติของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อขอ

ส่วนที่ 2 - 2

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
อนุมตั ิ อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสม
และไม่กระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมทุกคราว
(หน่วย : บาท)
ปี
2556
2557
2558
อัตรากาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้
0.04
0.05
0.04
อัตราเงินปันผลต่อหุ น้
0.02
0.17
0.022
(มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ น้ เท่ากับ 0.25 บาท)
มูลค่าเงินปั นผลที่จ่าย
3,000,000
27,000,000
9,680,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ
51.83%
348.45%
82.05%
หมายเหตุ :
- เมื่อวัน 12 มีนาคม 2558 บริ ษทั มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสาหรับปี 2557 ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั จานวน 30 ล้านบาท ซึ่ง
ภายหลังบริ ษทั มีมติแก้ไขจานวนเงินปั นผลเป็ น 27 ล้านบาท เนื่องจาก มีการแก้ไขค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ งใหม่

ส่วนที่ 2 - 3

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

8.

โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ที่ปรึกษา

กรรมการผูจ้ ัดการ

ผูจ้ ัดการฝ่ าย
ซ่อมบารุง

ผูจ้ ัดการฝ่ าย
ปฏิ บัติการ

ผูจ้ ัดการฝ่ าย
บุคคลและ
ธุรการ

ผูจ้ ัดการฝ่ าย
บัญชี

ผูจ้ ัดการฝ่ าย
การเงินและ
ควบคุม

ผูจ้ ัดการฝ่ าย
ความ
ปลอดภัย

โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริ หาร และคณะผู้บริ หารทังหมด
้
7 ท่าน และมีบคุ ลากร
ของบริ ษัทรวมทังสิ
้ ้น 184 ท่าน

ส่วนที่ 2 - 4

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
8.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายชาติชาย
นายวิวฒั น์
นายปิ ยะ
นางสมหะทัย
นางสุ วรรณี
นายกาชัย
ดร.สุ พจน์

ตาแหน่ ง

พานิชชีวะ
กรมดิษฐ์
เตชากูล
พานิชชีวะ
คามัน่
บุญจิรโชติ
เธี ยรวุฒิ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ที่ปรึ กษา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการ
ปี 2558
จานวนครั้ง จานวนครั้ง
การประชุม ที่เข้ าร่ วม
ประชุม
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7

หมายเหตุ :
บุคคลลาดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
กรรมการลาดับที่ 5 ถึ งลาดับที่ 7 ได้รับแต่งตั้งจากมติ ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบจากมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ โดยเสนอเลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ งคื อกรรมการ
ลาดับที่ 4 และกรรมการลาดับที่ 5 โดยมีนางสาวสุ มาลี เอกนิพิฐสรี ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
เนื่องจากประธานคณะกรรมการของบริ ษทั มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่ งตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระควรดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล
ทั้งนี้ โครงสร้างกรรมการของบริ ษทั ในปั จจุ บนั แบ่งออกเป็ นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจานวน 3 ท่ าน และ
กรรมการที่ ไม่ใช่ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) นายปิ ยะ เตชากูล
(2) นายชาติชาย พานิชชีวะและนางสมหะทัย พานิชชีวะ (ภรรยานายชาติชายฯ) และ(3) นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ (พี่ชายนางสม
หะทัยฯ) ซึ่ งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทั้ง 3 กลุ่ม มีความเป็ นอิสระในการออกเสี ยงและกาหนด
นโยบายของบริ ษทั แม้ว่ากรรมการกลุ่มที่ 2 และ 3 จะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต จากการเป็ นพี่นอ้ งกันของนางสม
หะทัยฯ และนายวิวฒั น์ฯ นอกจากนี้ ด้วยโครงสร้างกรรมการที่มีการถ่วงดุลที่ดีผ่านการมีกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็ น
อิ ส ระ และไม่ มี ส่ วนได้เ สี ย ในการด าเนิ นธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั จานวน 3 ท่ า น จึ งทาให้บริ ษ ทั มัน่ ใจว่า การมี โ ครงสร้ า ง
คณะกรรมการดังกล่าว จะสามารถทาให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

ส่วนที่ 2 - 5

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษทั
นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ และนายปิ ยะ เตชากูล ซึ่ งกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่ อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
8.2

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นางสุ วรรณี
2. นายกาชัย
3. ดร.สุ พจน์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คามัน่
บุญจิรโชติ
เธี ยรวุฒิ

หมายเหตุ :
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบการเงินคือ นางสุ วรรณี คามัน่
ซึ่งจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยควีนส์ แลนด์ เมืองบริ สเบน ประเทศออสเตรเลีย
และจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์บณั ฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิ ชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์
การทางานที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดที่สาคัญได้แก่ ปี 2551 ถึงปี 2557 ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และปี 2558 ถึงปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง เลขาธิการมูลนิ ธิพฒั นาไท สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่ งชาติ

8.3

8.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีจานวน 4 ท่าน
รายชื่อ
1. ดร.สุ พจน์
เธี ยรวุฒิ
2. นายปิ ยะ
เตชากูล
3. นายชัยยุทธ
นวลสาย
4. นางสาวนิชานันท์
รัตนเกตุ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committees)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายชาติชาย
พานิชชีวะ
2. นายวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
3. นายปิ ยะ
เตชากูล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ส่วนที่ 2 - 6

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
8.5

คณะผู้บริหาร (Management Teamห)
รายชื่อคณะผูบ้ ริ หารมีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายปิ ยะ
เตชากูล
2. นางสาวนิชานันท์
รัตนเกตุ
3. นางสาวโชติกา
วีระศิลป์
4. นางสาวพรรณี
คูหาวัลย์
5. นายชัยยุทธ
นวลสาย
6. นายภาสกร
เชี่ยวชาญกิจ
7. นายนฤบดี
ยี่บุญยันต์

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ (รักษาการ)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายซ่อมบารุ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ :
นายชัยยุทธ นวลสาย ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป
นายนฤบดี ยีบ่ ุญยันต์ ได้แจ้งลาออกจากการเป็ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 เป็ นต้นไป
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น รองกรรมการผูจ้ ดั การ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

8.6

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุ มาลี เอกนิพิฐสริ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยคุณสมบัติ
ของผูด้ ารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535
กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบในนามของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ ษทั โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุ มาลี เอกนิ พิฐสริ ดารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุการบริ ษทั โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย ที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร
3) จัด ส่ ง ส าเนารายงานการมี ส่ ว นได้เ สี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น และบริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการ
รักษาเอกสาร หรื อหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่ วนั ที่ มีการจัดทาเอกสารหรื อข้อมูล
ดังกล่าว
4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

ส่วนที่ 2 - 7

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
หลักในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการบริษทั
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู ้ ือหุน้ โดย
1) การตัดสิ นใจต้องกระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่าเพียงพอ
2) การตัดสิ นใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น
3) กระทาการโดยสุ จริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
4) กระทาการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรื อใช้
ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไปตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
6) ไม่เข้าทาข้อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ
บริ ษทั หรื อพนักงาน หรื อลูกค้าของบริ ษทั ทั้งยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิต่องานในหน้าที่ของตน
กรณีที่เลขานุการบริษทั พ้ นจากตาแหน่ งหรือไม่ อาจปฏิบัตหิ น้ าที่ได้
แนวทางการปฏิบตั ิในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
1) ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษทั คนเดิม
พ้นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2) ให้คณะกรรมการบริ ษทั มี อานาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่ งท่านใด ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แทนในช่ วงเวลาที่
เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
3) ประธานกรรมการแจ้งชื่ อเลขานุการบริ ษทั ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตาแหน่งดังกล่าว
4) ด าเนิ น การแจ้ง ให้ส านัก งานก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทราบถึ ง สถานที่ เ ก็ บ เอกสารตาม
ข้อ 1. และ 2.
8.7

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษ ัท ไม่ มีก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน โดยบริ ษ ัท ด าเนิ นการเพื่ อ ให้เ กิ ด การ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในประเด็นดังกล่าว ผ่านการกาหนดโครงสร้างกรรมการที่ มีการถ่วงดุลผ่านการมีคณะกรรมการที่
ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ จานวน 3 กลุ่มซึ่ งมีความเป็ นอิสระจากกัน และกรรมการตรวจสอบที่มีความ
เป็ นอิสระและไม่มีส่วนได้เสี ยในการดาเนิ นธุ รกิ จดังที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่ งในการพิจารณาสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จะได้รับการพิจารณาโดยองค์คณะของกรรมการบริ ษทั ทาให้การพิจารณาไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง สาหรับการสรรหากรรมการแต่ละท่าน บริ ษทั ได้กาหนดองค์ประกอบและการสรรหากรรมการตามระบุในส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อที่ 9 การกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 - 8

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
8.8

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ก. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
เบี้ยประชุม

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 กาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยกาหนดการจ่ายเบี้ยประชุมตามตาแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุม
กรรมการครั้งที่ 1/2558
เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
12,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั้ง
ภายหลังที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2558
15,000 บาท
12,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท

ทั้งนี้ ในสาหรับปี 2558 คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายชื่อคณะกรรมการ
นายชาติชาย
นายวิวฒั น์
นายปิ ยะ
นางสมหะทัย
นางสุ วรรณี

พานิชชีวะ
กรมดิษฐ์
เตชากูล
พานิชชีวะ
คามัน่

นายกาชัย

บุญจริ โชติ

ดร.สุ พจน์

เธี ยรวุฒิ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ที่ปรึ กษา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

ส่วนที่ 2 - 9

กรรมการ
บริษทั
102,000
82,000
70,000
40,000
70,000

ปี 2558
กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

87,000

102,000
82,000
70,000
40,000
157,000

70,000

60,000

130,000

70,000

60,000

130,000

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
หมายเหตุ :
บริ ษทั จ่ายค่ าเบี้ ยประชุ มครั้งแรกตามมติ ที่ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้ น ประจาปี 2557 ที่ จดั ขึ้ น เมื่ อวัน ที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่ งที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อ
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการในส่ วนค่าเบี้ยประชุมสาหรับปี 2558
บริ ษทั ได้แต่งตั้งให้บุคคลลาดับที่ 2 เข้าดารงตาแหน่ งเป็ นรองประธานกรรมการในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2558
นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึ กษาเป็ นรายเดื อนเท่ากับ 21,053 บาท โดยบริ ษทั เริ่ มจ่ายค่าตอบแทนให้กบั นายวิวฒั น์ฯ ใน
เดือนมกราคม 2558 โดยในปี 2558 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึ กษาเป็ นเงินจานวนเท่ากับ 252,632 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีมติปรับเพิ่มค่าตอบแทนตาแหน่งที่ปรึ กษาธุ รกิ จ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2559 เป็ นต้นไป โดยรายละเอียดเพิ่มเติมส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

โบนัสกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 กาหนดเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กบั
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในแต่ละปี แต่ท้ งั นี้ สูงสุ ดในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล และให้คณะกรรมการมีอานาจจัดสรรเงินจานวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
(2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
จานวน
จานวน
จานวน
บาท
บาท
บาท
(คน)
(คน)
(คน)
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส
5
4,157,231
7
5,467,026
7
6,857,225
ประกันสังคม
5
20,020
7
38,925
7
51,000
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
7
49,031
7
88,433
รวม
5
4,177,251
7
5,554,982
7
6,996,658
หมายเหตุ :
- บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริ หารโดย บลจ.กสิ กรไทย
- ในช่วงที่ผา่ นมา ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น

8.9

จานวนบุคลากรทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
้
184 คน โดยในปี 2558 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงาน
จานวนทังสิ
้ ้น 44.31 ล้ านบาท ซึง่ ผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ
เงินประกันสังคม เงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น

ส่วนที่ 2 - 10

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
ประเภท/ฝ่ าย/แผนก

จานวน (คน)
ปี 2557

ปี 2556

ผู้บริหาร
พนักงาน
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายปฏิบัติการ - ชลบุรี
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
นักขับ
ฝ่ ายปฏิบัติการ - ระยอง
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
นักขับ
ฝ่ ายปฏิบัติการ - บางพระ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
นักขับ
ฝ่ ายการเงินและควบคุม
ฝ่ ายซ่ อมบารุ ง
ฝ่ ายความปลอดภัย
รวม

ปี 2558

5

7

7

3
2

4
3

4
6

6
44

6
52

8
53

6
29

6
32

5
52

4
20
9
128

4
31
10
155

4
32
1
12
184

8.10 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั มีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ปี 2556

ค่ าตอบแทนบุคลากร
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงิน
โบนัส เงินประกันสังคม และเงินช่วยเหลือพิเศษ
ประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
รวม

ปี 2557

ปี 2558

26,289,147

32,926,124

42,733,996

544,879
-

845,318
236,471

1,056,547
524,138

26,834,026

34,007,913

44,314,681

8.11 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญใน 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาคัญ
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8.12 นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายในการเสริ มสร้างความรู ้และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักขับ (Driver) ซึ่ งเป็ น
บุคลากรกลุ่มใหญ่ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จดั ทาหลักสู ตรที่ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านการขับขี่ (Technical Skill)
ศักยภาพทางด้านจิตใจและการบริ การ (Soft Skill) ควบคู่ไปด้วย
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9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Code of Best
Practices) รวมทั้งได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ และปฏิ บตั ิ ตามหลักการและแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีเกี่ ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงาน และก่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อการรอนสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงได้อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ ต่างๆ และได้กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิเพื่อสร้างความ
มัน่ ใจว่าผูถ้ ือหุน้ จะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน ดังนี้
1. บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดาเนิ นงานของกิจการอย่างสม่าเสมอ โดยการแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบโดยตรงหรื อผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั จะเลือกใช้สถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาที่
เหมาะสม
3. บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
สาหรับการพิจารณาให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และ/
หรื อตามที่กฎหมายกาหนด และกาหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของ
ผูถ้ ือหุ ้นในทุกวาระ รวมถึงกาหนดให้มีความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสาคัญๆ
หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
4. ก่อนเริ่ มการประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิให้มีการแถลงแก่ผถู ้ ือหุ น้ ให้ทราบถึงสิ ทธิ ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั การดาเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิ ลงคะแนน และสิ ทธิ ในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคาถาม
ใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมกรรมการและกรรมการที่ดารงตาแหน่ง
เฉพาะเรื่ องต่ างๆ ได้เข้าร่ วมประชุ มเพื่ อให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามต่ างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรื อ
ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกาหนดเวลาในการประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีโอกาส
สอบถามหรื อแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
5. หลังเสร็ จสิ้ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั จะแจ้งมติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ก่อนตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการซื้ อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริ ษทั จะมีการบันทึ กการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง
โดยมีเนื้ อหาที่ ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ ม การแจงคะแนนนับ
ทุกๆ วาระ และข้อซักถามหรื อข้อคิดเห็นที่สาคัญ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการ
ประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อมอบอานาจโดยเสนอรายชื่ อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้พิจารณา
คัด เลื อกเป็ นผูร้ ั บมอบอานาจในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและลงมติ ในวาระต่ า งๆ แทน ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นไม่
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สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถกาหนดทิศทางการลงมติใน
แต่ละวาระได้เอง
2. กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริ ษทั เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ และทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วและ
มี ความเห็ นว่าวาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น ทางบริ ษทั มี นโยบายที่ จะอานวยความ
สะดวกในการนาเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยจะดาเนิ นการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดแจ้งความประสงค์มายังบริ ษทั เพื่อขอเสนอชื่ อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
โดยได้แ จ้งความประสงค์ผ่านมายังบริ ษ ทั พร้ อมจัด ส่ งข้อมูลประกอบการพิ จารณาด้านคุ ณ สมบัติ แ ละ
หนังสื อแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อน
วันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ บริ ษทั มีนโยบายที่ จะเสนอบุคคลดังกล่าวที่ ผ่านการตรวจสอบคุ ณสมบัติตามที่
กฎหมายกาหนดเข้าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระในแต่ ละปี เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาลงมติต่อไป
4. บริ ษ ทั มี แ นวทางในการป้ องกันการใช้ข ้อมูลภายในของบริ ษ ทั โดยกาหนดในคู่ มือการปฏิ บัติ งานของ
พนักงานในหัวข้อจริ ยธรรมและบทลงโทษทางวินยั ซึ่ งได้มีการเผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนทราบ
5. บริ ษทั มี นโยบายและวิธีการป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาคัญอันมีผลต่อการ
ลงทุน โดยบริ ษทั จะแจ้งมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ก่อนตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการซื้ อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จะต้องรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อสานักงาน ก.ล.ต.
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (Roles of Stakeholders)
บริ ษทั เคารพในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และได้กาหนดเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษทั เพื่อให้เกิ ด
ความมัน่ ใจว่าสิ ทธิ ตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ลูกค้า กิจการคู่
ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้เสริ มสร้างความร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้
สามารถดาเนิ นกิจการต่อไป มีความมัน่ คงและตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย เพื่อสร้างความสาเร็ จในระยะ
ยาว โดยบริ ษทั มีแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
1. ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. การซื้ อสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามสัญญาที่ตกลงกัน
3. เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในการให้บริ การ
4. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกูแ้ ก่บริ ษทั
5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริ ต เพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า
6. มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อ
เกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษ ัท มี ช่ อ งทางติ ด ต่ อ เพื่ อ เผยแพร่ ข ้อ มู ล และข่ า วสารผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท โดยบริ ษ ัท มี น โยบายที่ จ ะให้
ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกันแก่นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
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ทั้งในส่ วนของข่าวสารข้อมูลบริ ษทั รายงานทางการเงิน ข้อมูลที่นาเสนอแก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลสาคัญอื่น
ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยภายหลังจากที่บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้นาหุ น้ สามัญเข้าเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริ ษทั จะมีช่องทางในการติ ดต่ อกับนักลงทุนและช่ องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลเผยแพร่ และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี Annual Report (แบบ 56-2)
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ตลอดจน
กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี้
1) โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 ท่าน กรรมการที่ ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระและไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 3 ท่าน ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการจึงทาให้เกิดการถ่วงดุลอานาจในการของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั มี การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ส่ งผลให้คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การไม่มีอานาจเบ็ดเสร็ จ และมีการถ่วงดุล
ในมติที่สาคัญ ซึ่ งจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) รวมทั้ง กรรมการ
บริ ษทั จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนเอง หรื อบุคคลที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนได้เสี ยใน
การทารายการนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิ น
และระบบควบคุมภายใน โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิ ท จากัด ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จากภายนอกเป็ นผูป้ ระเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั รวมถึงทาหน้าที่ให้คาปรึ กษา ตรวจสอบ ประเมิ น และติดตาม
ผลของระบบควบคุมภายในระบบบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแลกิจการและต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี
2) การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการและดาเนิ นการประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษัท กฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ ประชุ มจะส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่ รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่าง
เพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่ องและสามารถอภิปรายปัญหาสาคัญได้อย่างครบถ้วนโดยทัว่ กัน โดย
บริ ษทั จะนาส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมระเบี ยบวาระการประชุมและเอกสารการประชุ มให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม พร้อมทั้งกาหนดให้กรรมการมีหน้าที่ ตอ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณี ที่มี
เหตุจาเป็ น นอกจากนี้บริ ษทั จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
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3) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงงบการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงิ นที่ ปรากฏในรายงานประจาปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงิ นดังกล่า วจัดทาขึ้ นตาม
มาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและเป็ นที่ ยอมรับ และถือปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
บริ ษทั จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรต่างๆ อยู่
เสมอ โดยหลักสู ตรที่กรรมการบริ ษทั ควรเข้าร่ วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็ นหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) ซึ่ งได้แก่ หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP) หลักสู ตร Directors Accreditation Program
(DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนาความรู ้
และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริ ษทั ต่อไป
5) ความสัมพันธ์กบั นักลงทุน
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยข้อมูล
ที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึ่ งรวมถึงรายงานทางการเงินผลการดาเนิ นงานข้อมูล
อื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ของบริ ษทั ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยจะ
เผยแพร่ ขอ้ มูลและข่ าวสารต่ างๆ เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้น นักลงทุน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนโดยผ่าน
ช่ องทางต่ างๆ ทั้งจากการจัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ สื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต.
รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษทั
ในส่ วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษทั ยังไม่ได้จดั ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมาย
นางสาวโชติกา วีระศิลป์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม เป็ นผูด้ ูแลการติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ นักวิเคราะห์
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-789 ทั้งนี้ บริ ษทั มีแผนงานที่จะจัดตั้งหน่วยงานด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ข้ ึนมาเป็ นหน่วยงานเฉพาะด้านเพื่อดูแล รับผิดชอบส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committees) คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committees) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk
Managements) และคณะผูบ้ ริ หาร (Management Teams) ( ตามที่ระบุในข้อที่ 8 เรื่ องโครงสร้างการจัดการ)
ทั้งนี้ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 และที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committees)
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4. คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committees) และ
5. คณะผูบ้ ริ หาร (Management Teams)
9.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ
นายวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
รองประธานกรรมการ / ที่ปรึ กษา
นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
กรรมการ
นางสุ วรรณี
คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายกาชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ดร.สุ พจน์
เธี ยรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :
บุคคลลาดับที่ 5 ถึงลาดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
และได้รับแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

9.3.1.1 กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษทั
นายชาติ ชาย พานิ ชชี วะ นายวิวฒั น์ กรมดิ ษฐ์ และนายปิ ยะ เตชากูล ซึ่ งกรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมื อชื่ อ
ร่ วมกันรวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั และให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของผูถ้ ือหุน้
(2) มีหน้าที่กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
(3) รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยสม่าเสมอดาเนิ นงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่ งใส
(4) คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจ และ
มีความสนใจในกิจการของบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการอย่างแท้จริ ง
(5) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสูง
(6) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารโดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการ
ปฏิบตั ิงาน
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กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนด
เป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ สมเหตุสมผล
(8) กากับดูแลให้มีการดาเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
(9) กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
(10) พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสาคัญเช่นนโยบายและแผนธุ รกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่อานาจการบริ หาร
การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
(11) กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุ รกรรม และการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริ ษทั
ให้คณะหรื อบุคคลตามตามความเหมาะสมและให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทาเป็ นคู่มืออานาจ
ดาเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(12) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ นและการสอบบัญชี ที่เชื่ อถือได้รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการใน
การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
(13) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชี ประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ ้น
ในการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
(14) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิ นโดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญ ชี ไ ว้ใ นรายงานประจาปี และครอบคลุ มในเรื่ องส าคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึ งปฏิ บัติที่ ดี ส า หรั บ
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(15) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
(16) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการซึ่ งมีหรื ออาจมีความขัดแย้งในส่ วนได้เสี ย หรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษทั ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยง เท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรื อคราวละ
หลาย ๆ คน ตามแต่ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะเห็ นสมควรแต่ในการลงมติ แต่ละครั้ ง ผูถ้ ื อหุ ้นต้องออกเสี ยงด้วย
คะแนนเสี ยงที่ มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่ งคะแนนเสี ยงแก่ คนใดมากน้อยเพี ยงใดไม่ได้ ดังนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นไม่
สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผใู ้ ดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่ งแห่ ง
พ.ร.บ. มหาชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่านั้น)
(3) ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
(4) ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้ง
ให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
(7)
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(5)
(6)

(ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก
(จ) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
กรรมการของบริ ษทั ที่จะไปดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษทั

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นางสุ วรรณี
คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกาชัย
บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุ พจน์
เธี ยรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
บริ ษทั แต่งตั้งบุคคลทั้งสามท่านเข้าดารงแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการอิสระ จากมติที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2556 และได้แต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

-

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถื อของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในคือ นาง
สุวรรณี คามัน่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐสริ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committees)
(1) สอบทานรายงานทางการเงิ นเพื่ อ ให้มนั่ ใจว่า มี ความถูกต้องและเชื่ อถื อได้ รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่า ง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจาปี
(2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการ
ใดที่ เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุ ม
ภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษทั โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และผูจ้ ดั การ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
(3) สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
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พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
(7) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
(8) รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
(9) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บั ติหน้าที่ ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(10) ร่ วมให้ความเห็ นในการพิ จารณาแต่ งตั้ง ถอดถอน ประเมิ นผลงานของเจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน
(11) ในการปฏิ บตั ิ งานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิ ญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อส่ งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
(12) ให้มีอานาจว่าจ้างที่ ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบี ยบของบริ ษทั มาให้ความเห็นหรื อให้คาปรึ กษาใน
กรณี จาเป็ น
(13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิ งานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อมทั้งปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิ งานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
(14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(15) ปฏิ บัติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายภายในขอบเขตหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยตรงและ
คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
ของบริ ษทั มาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
(6)
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วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
(1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้น จาก
ตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รั บการแต่ งตั้งใหม่ อีกได้ นอกจากการพ้นต าแหน่ งตามวาระดังกล่ า วข้า งต้น
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
(ง) พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
(2) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั โดยควรแจ้ง
เป็ นหนังสื อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดื อน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ โดยบริ ษทั
จะแจ้งเรื่ องการลาออกพร้อมสาเนาหนังสื อลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบ
พ้นจากต าแหน่ งทั้งคณะ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบที่ พ น้ จากต าแหน่ งต้องรั กษาการในต าแหน่ งเพื่ อ
ดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
(3) ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั คงเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่ งตนแทน
9.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Committees)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีจานวน 4 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร.สุ พจน์
เธี ยรวุฒิ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายชัยยุทธ
นวลสาย
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
(1) กาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
(2) กากับดู แลและสนับ สนุ นให้มีการดาเนิ นงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้ าหมายทางธุรกิจรวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(3) พิ จารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ ย งองค์กร และให้ขอ้ คิ ดเห็ นในความเสี่ ย งที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น รวมทั้ง
แนวทางการกาหนดมาตรการควบคุม หรื อบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
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(4) รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณี ที่มีปัจจัย หรื อเหตุการณ์สาคัญ
ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่ อบริ ษทั อย่างมี นยั สาคัญ ต้องรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อทราบและพิจารณา
โดยเร็ วที่สุด
(5) ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(6) ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว อาจ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีก
9.3.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committeeห)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายชาติชาย
พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
กรรมการบริ หาร
3. นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1) ทาหน้าที่ ควบคุ มการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้และ
รายงานผลการดาเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการประชุมของคณะกรรมการบริ หาร
ต้อ งมี ค ณะกรรมการเข้า ร่ วมประชุ มไม่ น้อยกว่ า กึ่ งหนึ่ ง ของกรรมการบริ หารส่ วนการลงมติ ข องคณะ
กรรมการบริ หารต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสี ยงดังกล่าวที่นบั ได้อย่างน้อยกึ่ง
หนึ่งจากคะแนนเสี ยงของคณะกรรมการบริ หารทั้งหมด
(2) พิจารณางบประมาณประจาปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
(3) พิจารณาปรับปรุ งแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
(4) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
(5) พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
(6) รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ข ้อ มู ล ที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ ของบริ ษัท อย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ นใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งจัดทารายงานทางการเงิ นที่ น่าเชื่ อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ดีและ
โปร่ งใส
(7) พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั และเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาการ
ดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มี ขั้นตอนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ต้องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดปกติ หรื อการกระทาผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริ หารอย่าง
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(8)
(9)

ทันท่วงที และในกรณี ที่เหตุ การณ์ดงั กล่าวมี ผลกระทบที่ มีสาระสาคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
ดาเนินการใดๆเพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น หรื อตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
หรื อตามที่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั
การเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารในเรื่ องใดๆ ซึ่ งได้รับการลงมติ และ/หรื อ อนุมตั ิจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผูร้ ับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั
ซึ่ งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี )
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งตามการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเมื่อพ้นจากตาแหน่ ง
ตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีก
9.3.5 คณะผู้บริหาร (Management Teams)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายปิ ยะ
เตชากูล
กรรมการผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ (รักษาการ)
2. นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
3. นางสาวโชติกา วีระศิลป์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม
4. นางสาวพรรณี คูหาวัลย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
5. นายชัยยุทธ
นวลสาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย
6. นายภาสกร
เชี่ยวชาญกิจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายซ่อมบารุ ง
7. นายนฤบดี
ยี่บุญยันต์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
หมายเหตุ :
นายชัยยุทธ นวลสาย ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย โดยมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป
นายนฤบดี ยีบ่ ุญยันต์ ได้แจ้งลาออกจากการเป็ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2558 เป็ นต้นไป
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น รองกรรมการผูจ้ ดั การ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ (Managing Directors)
(1) ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานและบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
(2) ตัดสิ นในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษทั กาหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั รวมถึงการควบคุม
การบริ หารงานในสายงานต่างๆ
(3) เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ตลอดจนเข้าลงนามในนิ ติกรรมสัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสื อ
แจ้งใดๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
(4) มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และผลตอบแทน
ที่เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
คู่มืออานาจดาเนินการ
(5) มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
(6) พิจารณาการลงทุนในธุ รกิจใหม่ หรื อการเลิกธุ รกิจเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/ หรื อกรรมการ
บริ ษทั
(7) ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอานาจ
และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผูร้ ับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสี ยหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั ซึ่ งการ
อนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
สรุ ปตารางอานาจอนุมตั ทิ ั่วไป
ตาแหน่ ง
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
1. การจัดทางบประมาณการลงทุน ประจาปี
2. การอนุมตั ิเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายการ
ลงทุนประจาปี ที่อยูน่ อกเหนืองบประมาณ

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร

อนุมตั ิโดย
คณะกรรมการบริ ษทั
วงเงินเกิน 10,000,000
บาท ต่อโครงการ

-

3. การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ดิน
เกินกว่า
และอาคาร
10,000,000 บาท
4. การอนุมตั ิการก่อหนี้หรื อการกูย้ ืมเงินที่
วงเงินเกิน
ผูกพันต่อบริ ษทั
10,000,000 บาท ขึ้นไป
5. การขอใช้งบประมาณรายจ่ายการลงทุน
ตามงบประมาณประจาปี ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
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วงเงินไม่เกิน
10,000,000 บาท ต่อ
โครงการ
ไม่เกิน
10,000,000 บาท
วงเงินไม่เกิน
10,000,000 บาท
เกิน
5,000,000 บาท

กรรมการ
ผู้จดั การ
-

ไม่เกิน
5,000,000 บาท

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
หมายเหตุ :
ตารางอานาจอนุมตั ิขา้ งต้นได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

9.4

การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษ ทั ไม่ มีคณะกรรมการสรรหาเป็ นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการจะพิ จารณาคัดเลื อกบุ คคลที่ จะแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะต้องเป็ นบุ ค คลที่ มีคุณ สมบัติค รบตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญ ญัติบริ ษ ทั
มหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้
9.4.1 องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริษทั
(1) คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิสระ
โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(3) คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่ งจากกรรมการเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรอง
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ งประธานกรรมการมอบหมาย
(4) คณะกรรมการบริ ษัท เลื อ กบุ ค คลหนึ่ ง ท าหน้า ที่ เ ป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท โดยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นกรรมการหรื อไม่กไ็ ด้
9.4.2 องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
(2) กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรื อการเงิน
(3) ให้ค ณะกรรมการของบริ ษ ทั เลื อ กและแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(4) ให้ผจู ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง ในกรณี ที่ไม่มี
ผูจ้ ัด การหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั เลื อกบุ ค คลหนึ่ งทาหน้า ที่ เ ป็ นเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นกรรมการหรื อไม่กไ็ ด้
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการอิสระ
-

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งนี้ นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
-

-

-

-

-

-

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่ นค าขออนุ ญาตต่ อส านัก งาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้า มดัง กล่ า ว ไม่ ร วมถึ งกรณี ที่ กรรมการอิ ส ระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่ นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อานาจควบคุ ม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่ มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ น้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันที่ ยื่นคาขออนุ ญาตต่ อ
สานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่ งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
- ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ น
กิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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คุณสมบัตคิ ณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น และมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
- ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ น
กรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
- มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ งคนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- มีหน้าที่ ในลักษณะเดี ยวกับที่ กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยคุ ณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.4.3 องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ ยง
(1) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยจานวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย 1
ท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระ
(2) เป็ นผูม้ ีความเข้าใจในธุ รกิ จและมีประสบการณ์ตรงในธุ รกิจ เพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกากับดูแลให้มีระบบหรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยง เพื่ อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
(3) กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยอาจ
เป็ นหัวหน้าสายงานสนับสนุ นธุ รกิ จ หรื อ บุคคลที่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเห็ นสมควร ซึ่ งบุคคล
ดังกล่าวต้องสนับสนุ นและคอยช่ วยเหลือการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนการ
จัดเตรี ยมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
9.4.4 องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
(1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริ ษทั
(2) ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่ เป็ นผูบ้ ริ หารงาน หรื อพนักงานในระดับบริ หาร รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
9.4.5 การสรรหากรรมการผู้จดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การแต่ งตั้งมาจากการเสนอชื่ อของคณะกรรมการบริ ษทั โดยคัดเลื อกจากบุ คคลที่ มีรายชื่ อเป็ นคณะ
กรรมการบริ หารอยูใ่ นขณะที่ทาการคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิแต่งตั้ง
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9.5

การกากับดูการดาเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ยังไม่มีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม จึ งยังไม่มีกลไกในการกากับดูแล
การดาเนินงานและการกาหนดนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากอนาคตบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม จะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
9.6

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มีมติกาหนด
ระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ดังนี้
(1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิดงั นี้
ก. ต้องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในของบริ ษทั
ข. ต้องไม่นาความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อเพื่อประโยชน์แก่ บุคคลอื่ นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรื อไม่กต็ าม
ค. ต้องไม่ทาการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายใน
บริ ษ ัท และ/หรื อ เข้า ทานิ ติ กรรมอื่ นใดโดยใช้ค วามลับ และ/หรื อข้อ มูลภายในของบริ ษทั อัน อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริ ษทั
ควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
และ 24 ชัว่ โมงหลังจากเปิ ดเผยงบการเงิ นหรื อข้อมูลสารสนเทศที่ สาคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกาหนดดังกล่าวให้รวม
ความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นระเบียบ
ข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดร้ายแรง
(2)

(3)

9.7

กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ต้องรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59
บริ ษทั ได้มีการประกาศ “ระเบี ยบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้ ” ให้ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานรับทราบโดยทัว่ กัน

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญี (Audit Fee)
บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2556 - ปี 2558 ให้แก่บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
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ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวม

ปี 2556
450,000
300,000
750,000

ปี 2557
450,000
300,000
750,000

ปี 2558
450,000
300,000
750,000

หมายเหตุ :
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมตั ิการสรรหาผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 รวมทั้งสิ้ นจานวนไม่เกิน 750,000 บาท

9.7.2 ค่าบริ การอื่น (Non Audit Fee)
ไม่มีค่าบริ การอื่น
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
10.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ได้ให้ค วามสาคัญกับการดาเนิ นธุ ร กิ จภายใต้กรอบจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลที่ ดี มี ความโปร่ งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการแนวทางความรั บผิด ชอบต่ อสังคมของกิ จการที่ กาหนดโดยตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งกาหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การ
เคารพสิ ทธิ มนุษยชน การปฎิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม การร่ วม
พัฒนาชุมชนหรื อสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม และผูก้ ลุ่มมีส่วนได้เสี ย (Stakeholders)
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
10.2.1 กระบวนการจัดทารายงาน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
10.2.2 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1. บริ ษทั มุ่งมัน่ ประกอบธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และดาเนิ นงานธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ ทาความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม และประกอบ
ธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี
2. ไม่ให้ผลประโยชน์สิ่งใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่ งงานหรื อผลประโยชน์อื่นใด
3. ด้านการปฏิบตั ิ ต่อลูกค้า บริ ษทั จะปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
ชอบธรรมจากคู่คา้ และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ รี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ไข
4. ไม่ก่อความเดื อดร้อนให้แก่ชุมชุม หรื อสังคมโดยรอบบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทาง
เสี ยง รวมทั้งความสะอาด
5. ปฏิบตั ิตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัย ของผูโ้ ดยสารรวมทั้งผูร้ ่ วมใช้ถนนทุกราย
6. ด้านการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต
10.2.3 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ อย่างสิ้ นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย บริ ษทั จะไม่เข้าไป
มีส่วนร่ วมในการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมัน่ ที่จะนาระบบที่มีประสิ ทธิ ผล มา
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ใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั ต้องไม่
เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์รัปชัน่ การให้/รับสิ นบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
10.2.4 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพื่อ
การดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมีศกั ดิ์ศรี โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในเรื่ องเชื้อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่ อทาง
การเมือง หรื อความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรื อพื้นเพทาง สังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรื อสถานะ
10.2.5 การปฎิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยไม่มีความลาเอียง สนับสนุ นในการสร้าง
ศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน รวมทั้งส่ งเสริ มให้พนักงานมีความ
เข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามผลการทางานอย่าง
เป็ นธรรม
10.2.6 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
1. บริ ษทั จะปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู ้มาเนื่ องจากการดาเนิ นธุ รกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
2. บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้องรี บแจ้งให้ลกู ค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน
10.2.7 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งได้ตระหนักดีว่าการให้บริ การด้วยรถโดยสารขนาด
ใหญ่จะมีการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสี ยจากกระบวนการซ่ อมบารุ งรถโดยสาร อาทิ
น้ ามันเครื่ อง อะไหล่เก่า เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นการ บริ ษทั จึงได้
ดาเนินการบริ หารจัดการด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. การลดมลภาวะทางอากาศที่ เ กิ ด จากการเผาผลาญของเครื่ อ งยนต์ร ถโดยสาร ด้ว ยการเลื อ กใช้
เครื่ องยนต์ใหม่ และมีการบารุ งรักษาตามคู่มือที่ถกู ต้อง
2. เลือกใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน ไม่มีสารตะกัว่ ซึ่ งจะส่ งผลชั้นบรรยากาศ
3. ไม่ดดั แปลงหรื อกระทาการใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ ไม่ได้ตามหลักวิศวกรรมยานยนต์ส่งผลต่อการเผา
ไหม้ของเครื่ องยนต์จนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
4. การกาจัด ของเสี ยที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการซ่ อมบารุ งรถโดยสาร ส่ วนกระบวนการซ่ อมบารุ งรถยนต์
ปั จจุ บนั ได้จดั การให้มีการจัด เก็บ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ อาทิ น้ ามันเครื่ อง ที่ มีการเปลี่ ย นถ่า ย ได้ว่า จ้า ง
บุคคลภายนอกดาเนินการกาจัดอย่างถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่ งแวดล้อม
10.2.8 การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสั งคม
บริ ษทั จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งในชุมชน
ใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ

ส่วนที่ 2 - 31

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
10.2.9 การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ นวั ต กรรมซึ่ ง ได้ จ ากกา รด าเนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้ อม และผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทางานในองค์กร และในระดับความร่ วมมือ
ระหว่างองค์กร ซึ่ งหมายถึงการทาสิ่ งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้ าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุ ด
10.3 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (After Process)
บริ ษทั ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในรู ปแบบ
ของการสนับสนุนให้พนักงานของบริ ษทั เข้าร่ วมกิจกรรมและการอานวยความสะดวกให้ดว้ ยการนารถบัสของบริ ษทั
ให้บริ การรับส่ งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
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โครงการสนับสนุนพานักเรียน เข้ าค่ ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสื อน้ อย” ในวันศุกร์ ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ ายลูกเสื อกัญจนัช อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
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โครงการสนับสนุนพานักเรียนนักเรียนร.ร นิคมวิทยา เข้ าค่ ายค่ ายคุณธรรม “ตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้ มแข็งมั่นคง”

10.4 นโยบายต่ อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ้ นเชิ ง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทยบริ ษทั จะไม่เข้าไปมีส่วนร่ วม
ในการให้สินบนและการคอร์ รัปชัน่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมและมุ่งมัน่ ที่จะนาระบบที่ มีประสิ ทธิ ผล มาใช้ในการต่อต้าน
การให้สินบนและการคอร์รัปชัน่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ การให้/รับสิ นบนแก่/
จากเจ้าหน้าที่ ของรัฐและเอกชน เช่ น บุคลากรของบริ ษทั ต่างๆที่ มีธุรกรรมร่ วมกับบริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้
ได้มาหรื อคงไว้ซ่ ึ งธุ รกิ จหรื อข้อได้เปรี ยบทางการแข่ งขัน นโยบายต่ อต้านการให้สินบนและการคอร์ รั ปชั่นฉบับนี้ ไ ด้
กาหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั โดยครอบคลุม ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในสายธุ รกิจดาเนิ นการหรื อยอมรับหรื อให้การ
สนับสนุ นการทุจริ ตคอร์ รั ปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริ ษทั ในสาย
ธุรกิจสิ นค้าอุปโภค/บริ โภค รวมถึง ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกาหนดให้มีการสอบทาน
การปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการ
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ปฏิ บัติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ นโยบาย ระเบี ย บปฏิ บัติ ข้อ ก าหนด ข้อ บัง คับ ประกาศ กฎหมาย และการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2) มาตรฐานการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจและเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่ งมอบหรื อผูร้ ับเหมาช่วง
ที่ จ ะมี ส่ ว นในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ เ พื่ อ ให้ก ารด าเนิ น การด้า นการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่กาหนด
3) บริ ษทั พัฒนามาตรการการต่ อต้านทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องรวมถึ งหลัก
ปฏิบตั ิดา้ นศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ และนามาจัดทาเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
4) บริ ษทั ไม่กระทาหรื อสนับสนุ นการให้สิ นบนในทุ กรู ปแบบ ทุ กกิ จกรรมที่ อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึ งการ
ควบคุม การบริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุ รกิ จและสนับสนุ น
กิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ ภาครัฐหรื อเอกชนดาเนิ นการที่ ไม่
เหมาะสม
5) บริ ษทั จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาดและจัดซื้ อ
6) บริ ษทั จัดให้ความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เพื่อส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่ อให้เห็น
ความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั
7) บริ ษทั จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยา
8) บริ ษ ทั ส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่ หลากหลายช่ องทางเพื่ อให้พ นักงานและผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้ว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับการคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็ น
ธรรมหรื อกลัน่ แกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้ง
เข้ามา
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในของส านัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร 5 ด้าน ประกอบไปด้วย
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ด้านการบริ หารความเสี่ ยง
3. ด้านการควบคุมปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
5. ด้านระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานทางบัญชี ที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรื่ องการทาธุ รกรรมกับผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการ
พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นหลัก นอกจากนี้
บริ ษทั ยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทาธุ รกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุ มตั ิ การทาธุ รกรรมใน
อนาคต จะถูกพิจารณาจากผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุ รกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญเรื่ อง
การกากับให้องค์กรเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริ ง
ให้มากขึ้นด้วย
1.

ข้ อสั งเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินของผู้บัญชีสาหรั บ
ปี 2558
บริ ษทั ส านักงาน อี วาย จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตของบริ ษทั ได้ร ายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกับระบบควบคุ มภายในที่ เกี่ ย วข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามควรของกิ จการ เพื่ อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในกิจการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2558 ซึ่ งทางผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่ องของการควบคุม
ภายในที่เป็ นสาระสาคัญ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
รับทราบแล้ว
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2.

ข้ อสั งเกตการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษทั ของผู้ตรวจสอบภายในประจาปี 2558
บริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด ซึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา ซึ่ งมี
นายกิ ต ติ ศ ักดิ์ ชนกมาตุ เป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบหลักในการปฏิ บัติหน้า ที่ ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด และนายกิตติศกั ดิ์ ชนกมาตุ แล้วเห็นว่า
มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอในการปฏิ บัติ หน้า ที่ ด ังกล่ า ว เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ มีค วามอิ ส ระ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
ตรวจสอบส่ วนงานต่ างๆ และมี ความเข้าใจในธุ รกิ จเป็ นอย่างดี โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผูต้ รวจสอบภายในได้ยึดแนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชี พการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่ งจัดทาโดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ได้ว่าจ้าง บริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่ งดาเนิ นการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบเป็ นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสอบ
ทานครัง้
ที่

ช่ วงเวลาที่เข้ า
ตรวจสอบ

เรื่องที่ตรวจสอบ

1/2558

7 - 23 มกราคม 58

2/2558

4 - 8 พฤษภาคม 58

ติดตามผลการตรวจสอบ ได้แก่ ระเบียบ
ข้อบังคับบริ ษทั ฯวงจรรายได้, วงจรรายจ่าย,
การบริ หารคลังสิ นค้าอะไหล่, การบริ หาร
สิ นทรัพย์ถาวร
การประเมินความเสี่ ยงขององค์กร

3/2558

20 - 29 กรกฏาคม 58

การบริ หารจัดการกระบวนการเดินรถ

4/2558

21 - 22 กันยายน 58

การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัว่ ไป

การเสนอรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 4 มิถุนายน 2558
ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 10 สิ งหาคม 2558
ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ :
แผนการตรวจสอบภายในและค่าบริ การตรวจสอบภายในประจาปี 2558 โดยมีมติอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2558
แผนการตรวจสอบภายในและค่าบริ การตรวจสอบภายในประจาปี 2559 โดยมีมติอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2558

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
การสอบทานครั้งที่ 1/2558 ทางผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีความเห็นว่าการควบคุมภายในที่ บริ ษทั ได้กาหนดขึ้ นมานั้น มีระบบการควบคุมภายในใน
ส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญที่เพียงพอที่จะทาให้บริ ษทั บรรลุวตั ุประสงค์ของระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ ประเด็นที่ได้
กาหนดแนวทางแก้ไขแล้วโดยหัวหน้าฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง และทางผูต้ รวจสอบภายในจะเข้าทาการตรวจสอบเป็ นราย
ไตรมาสในโอกาสต่อไป
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-

-

-

3.

การสอบทานครั้งที่ 2/2558 ทางผูต้ รวจสอบภายใน ได้นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2558 โดยมีความเห็นว่าบริ ษทั มีแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงอย่างชัดเจน โดยมีการประเมินความเสี่ ยง
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตามควรเพิ่ มเติ มในเรื่ องของการกาหนดนโยบาย การจัดทาโครงสร้ างการ
บริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนการระบุคานิยามและผลกระทบด้านที่สาคัญเพิ่มเติม และนาเสนอคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
การสอบทานครั้งที่ 3/2558 ทางผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10
สิ งหาคม 2558 โดยมีความเห็นว่าบริ ษทั มีแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทาคู่มือกระบวนการต่างๆ
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตามควรเพิ่มเติมในเรื่ องการกาหนดนโยบายและกระบวนการตรวจสอบข้อมูล
เพื่อให้มีขอ้ มูลที่ถกู ต้องมากยิ่งขึ้น
การสอบทานครั้งที่ 4/2558 ทางผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2558 โดยการตรวจสอบครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านการเสริ มสร้าง และปรับปรุ งระบบการควบคุมให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตลอดจนสามารถรองรับการทางานในองค์กรของบริ ษทั ได้อย่างเป็ นปั จจุบนั โดย
มิได้มุ่งเน้นที่ การค้นหาประเด็นเกี่ ยวกับระบบซอฟต์แวร์ หรื อการทุ จริ ต หรื อสิ่ งที่ ไม่เป็ นไปตามกฎระเบี ยบอื่นๆ
ดังนั้น การตรวจสอบในครั้งนี้ จึงอาจไม่พบประเด็นเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ หรื อการทุจริ ตผูต้ รวจสอบภายในได้มี
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการควบคุมของระบบสารสนเทศ ขอบเขตด้านการควบคุมภายในทัว่ ไป แบ่งเป็ น 2
ส่ วน คือ(1) ส่ วนที่ มีความเสี่ ยงและควรนาไปดาเนิ นการแก้ไข ปรับปรุ ง และ(2) ส่ วนที่มีการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ ทั้งนี้ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ และทางฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดแนวทางการแก้ไขแล้ว
แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาปี 2559

ทางบริ ษทั ยังคงว่าจ้าง บริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
ต่ อไปในปี 2559 พร้ อมทั้งได้ให้บริ ษทั พี แอนด์แอล อิ นเทอร์ นอล ออดิ ท จากัด ได้นาเสนอแผนการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในประจาปี 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โดยมีมติ
รับทราบแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในประจาปี 2559 จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
-

ครั้งที่ 1 : ระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล (ไม่รวมการจ่ายเงินเดือน)
ครั้งที่ 2 : กระบวนการบริ หารจัดการวงจรรายจ่าย
ครั้งที่ 3 : บริ หารทรัพย์สิน (ยานพาหนะและอะไหล่)
ครั้งที่ 4 : การบริ หารจัดการกระบวนเดินรถ
โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของเรื่ องที่นาเสนอดังกล่าวมีความจาเป็ นที่จะได้รับการตรวจสอบ
และควบคุมดูแลอย่างสม่าเสมอเนื่องจากเป็ นกิจกรรมหลักของบริ ษทั

ส่วนที่ 2 - 38

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือ
หุน้ กลุ่มเดียวกัน หรื อมีกรรมการร่ วมกัน หรื อมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของผูบ้ ริ หาร กรรมการ และผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เข้าเป็ น
กรรมการ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม และผูถ้ ื อ หุ ้นของบุ ค คลเกี่ ย วโยงดังกล่ า ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการ
ตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุ สมผล ตลอดจนการกาหนดค่ าตอบแทน และ
เงื่ อนไขต่างๆ ตามธุ รกิ จปกติ ทวั่ ไป ซึ่ งบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
สาหรับปี 2557 และปี 2558 มีดงั นี้
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
บุคคลที่มีรายการระหว่ างกัน
นายปิ ยะ เตชากูล

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
-

นายชาติชาย พานิชชีวะ

-

นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์

-

บมจ. ไทยศรี ประกันภัย

ธุรกิจประกันวินาศภัย

บจก. กรมดิษฐ์ พาร์ ค

ให้ เช่าอาคาร พร้ อมทังบริ
้ การ
สาธารณูปโภค

บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์

บริ การขนส่งพนักงานบริษัทต่างๆ

นายอาพล เตชากูล

-

นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ

-

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.25 ของทุนจดทะเบียน
โดยเป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการผู้จดั การ และผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและ
ธุรการ (รักษาการ)
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9.16 ของทุนจดทะเบียน
โดยเป็ นประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.91 ของทุนจดทะเบียน
โดยเป็ นรองประธานกรรมการ ทีป่ รึกษา และกรรมการบริ หาร
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม คือ นายชาติ
ชาย พานิชชีวะ เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้มีอานาจลงนามในบริษัทดังกล่าว
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ได้ แก่ บริ ษัท กรมดิษฐ์ คอร์ ป จากัด ถือหุ้นเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 75.00 และบริ ษัท ชาติชีวะ จากัด ซึง่ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.00 ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นายวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.0004 นายชาติชาย พานิชชีวะ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.0004 และ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.0004 โดยคุณชาติชาย พานิชชีวะ เป็ นกรรมการ และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามในบจก. กรมดิษฐ์ พาร์ ค
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท เนื่องจาก ผู้บริ หารและกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คือ คุณนิชานันท์ รัตนเกตุ เป็ น
กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นในบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ โดยถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริ ษัท โดยเป็ นน้ องชายของนายปิ ยะ เตชากูล
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.91 ของทุนจดทะเบียน
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเป็ นน้ องสาวของนายชาติชาย พานิชชีวะ
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในรอบบัญชีปี 2557 และปี 2558 มีดงั นี ้
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจ
ความจาเป็ นและ
ลักษณะรายการ
มีความขัดแย้ ง
ความสมเหตุสมผล
ปี 2557
ปี 2558
1) นายชาติชาย
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้ : ยอดต้ นงวด
0.00 ยอดต้ นงวด
0.00 ปี 2557 บริ ษัทกู้ยืมเงินจากนายชาติชายฯ จานวน 5.00 ล้ านบาท อายุ 1 ปี
พานิชชีวะ
ในปี 2557 บริ ษัทกู้ยืม
เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด 5.00 เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด 0.00 เพื่อใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนภายในกิ จการ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ
เงินจากนายชาติชายฯ
ลดลงระหว่างงวด (5.00) ลดลงระหว่างงวด (0.00) 8.50 ต่อ ปี ซึ่ง บริ ษั ท จ าน ารถบัสโดยสารของบริ ษั ท จ านวน 2 คัน ได้ แ ก่
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
ยอดปลายงวด
0.00 ยอดปลายงวด
0.00 ทะเบียนเลขที่ 30-0646 จังหวัดชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 30-0647 จังหวัด
หมุนเวียนในกิจการ
ชลบุรี เป็ นหลักประกันหนี ้ดังกล่าว โดยนายชาติชายฯ นาเงิ นทุนจากสภาพ
ดอกเบีย้ จ่ าย : บริ ษัทมี ยอดปลายงวด
0.42 ยอดปลายงวด
0.00 คล่องส่วนเกินมาให้ ก้ ูยืม ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบี ้ยเงิ นกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าวมี
ดอกเบี ย้ จ่ า ยจากการ
อัต ราที่ ต่ ากว่า อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากเจ้ า หนี ้
กู้ยืมเงินระยะสันจากนาย
้
สถาบันการเงินแห่งหนึง่
ชายชาติฯ
ในระหว่างปี 2557 ทางบริ ษัทได้ จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมทังจ
้ านวนแล้ ว พร้ อม
ทังได้
้ รับคืนสมุดทะเบียนรถบัสทัง้ 2 คันเรี ยบร้ อยแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 ได้ พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวมี
การกาหนดอัตราดอกเบี ้ยที่สมเหตุสมผลซึ่งได้ อ้างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยเงิน
กู้ยืมเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
2) นางสาวนันทิยา เงินกู้ยืมระยะสัน้ : ในปี ยอดต้ นงวด
0.00 ยอดต้ นงวด
5.00 ในปี 2557 บริ ษัทกู้ยืมเงินจากนางสาวนันทิยาฯ จานวน 5.00 ล้ านบาอายุ 1
พานิชชีวะ
2557 บริ ษั ท กู้ยื ม เงิ น เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด 5.00 เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด 0.00 ปี เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
จากนางสาวนั น ทิ ย าฯ ลดลงระหว่างงวด (0.00) ลดลงระหว่างงวด (5.00) 8.50 ต่อปี ซึ่งบริ ษัทจานารถบัสโดยสารของบริ ษัทจานวน 2 คัน ได้ แก่
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ทุ น ยอดปลายงวด
5.00 ยอดปลายงวด
0.00 ทะเบียนเลขที่ 30-2641 จังหวัดชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 30-2646 จังหวัด
หมุนเวียนในกิจการ
ชลบุรี เป็ นหลักประกันหนี ้ดังกล่าว โดยนางสาวนันทิยาฯ นาเงิ นทุนจาก
สภาพคล่อ งส่ว นเกิ น มาให้ ก้ ู ยื ม ทัง้ นี ้ อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ยื ม ระยะสัน้
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

3) นายวิวฒ
ั น์
กรมดิษฐ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)

ปี 2557
ดอกเบีย้ จ่ าย : บริ ษัทมี ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้
ดอกเบี ย้ จ่ า ยจากการ
กู้ ยื ม เงิ น ระยะสั น้ จาก
นางสาวนันทิยาฯ

ปี 2558
0.14 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

ยอดค่ าที่ปรึกษาทัง้ ปี

ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

0.00 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

เช็คจ่ ายล่ วงหน้ า

ยอดคงค้ าง

0.00 ยอดคงค้ าง
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ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
0.29 ดังกล่าวมีอตั ราที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะสันที
้ ่บริ ษัทได้ รับจาก
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินแห่งหนึง่
ปี 2558 ในเดือนกันยายน ทางบริ ษัทได้ จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมทังจ
้ านวนแล้ ว
พร้ อมทังได้
้ รับคืนสมุดทะเบียนรถบัสทัง้ 2 คันเรี ยบร้ อยแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่
เกิ ด ขึ น้ ระหว่ า งบริ ษั ท กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวมีการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยที่สมเหตุสมผลซึ่ง
ได้ อ้างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
0.25 บริ ษัทแต่งตังนายวิ
้
วฒ
ั น์ฯ เป็ นที่ปรึกษาในการดาเนินธุรกิจจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 25
0.02 มีนาคม 2558 เนื่องจากนายวิวฒ
ั น์ฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องมายาวนาน
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6/2558 เมื่ อวันที่ 14 ธัน วาคม
2558 มีมติให้ ปรับเพิ่มค่าตอบแทนตาแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจ จากเดิมเดือนละ
20,000 บาท เป็ นเดือนละ 50,000 บาท เพื่อให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับ
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น จากการขยายตัวของธุรกิจ ภายหลัง
จากการที่ บ ริ ษั ท ได้ ร ะดมทุน ด้ ว ยการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ โดยค่าตอบแทนใหม่ดงั กล่าว มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559
เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

4) บมจ. ไทยศรี
ประกันภัย

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ค่ าเบีย้ ประกันภัยจ่ าย : ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้
บริ ษัททา สัญญา
ประกันภัยรถกับ บมจ.
ไทยศรี ประกันภัย
ค่ าเบีย้ ประกันภัยจ่ าย ยอดปลายงวด
ล่ วงหน้ า
ค่ าเบีย้ ประกันภัยค้ าง
จ่ าย

ยอดปลายงวด

ปี 2558

7.43 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

3.77

ยอดปลายงวด

3.49

ยอดปลายงวด

ส่วนที่ 2 - 43

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว โดยเห็นว่าค่าตอบแทนที่จา่ ยให้ แก่
นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์ ในฐานะทีป่ รึกษามีความเหมาะสม และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัท
5.85 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีรถโดยสารเพื่อให้ บริ การจานวน 139 คัน
และยานพาหนะที่ ใ ช้ สนับ สนุ น เพื่ อ ใช้ ในการซ่ อ มบ ารุ ง และใช้ ในการ
ปฏิ บัติ ง านสนับ สนุน การเดิ น รถจ านวน 6 คัน โดยบริ ษั ท ท ากรมธรรม์
ประกันภัยรถสาหรับบริ ษัททุกคันซึ่งให้ ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่ างกายหรื อ
3.01 อนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ คุ้มครองความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอา
2.50 ประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยบริ ษัททา
ประกันภัยรถกับบริ ษัทประกันภัยชันน
้ ารวม 2 ราย เพื่อคุ้มครองการเดินรถ
และคุ้มครองผู้โดยสาร พนักงานขับ รวมถึงตัวรถ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท ท าประกัน ภัย รถกับ บมจ. ไทยศรี
ประกันภัยรวม 78 กรมธรรม์ โดยบริ ษัทได้ เปรี ยบเทียบค่าเบี ้ยประกันและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องก่อนตัดสินใจทาประกัน ซึง่ มีบางกรณีที่ลกู ค้ าบางรายจะ
ขอให้ บริ ษัททากรมธรรม์ ที่เพิ่มความคุ้มครอง ทังด้
้ านจานวนเงิ น รวมถึง
เงื่ อนไขการคุ้มครอง ซึ่ง บมจ. ไทยศรี ประกันภัย ได้ เสนอเงื่ อนไขตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ า และมีความสมเหตุสมผล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

5) บจก. กรมดิษฐ์
พาร์ ค

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

เช่ าพืน้ ที่ : บริ ษัท เช่า ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้
พื ้นที่ชัน้ 1 ของ อาคาร
กรมดิษฐ์ พาร์ ค เพื่อเป็ น
ที่ ตั ง้ ส า นั ก ง า น แ ล ะ
ค่ า บริ การคื อ ค่ า ที่ ท าง
บริ ษั ทว่ า จ้ า ง บริ ก า ร
สาธารณูปโภคส่วนกลาง
ในอาคารกรมดิษฐ์ พาร์ ค
และค่าเช่าที่ดินคือบริ ษัท
เช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ จ อดรถ
และโรงซ่อมบารุง
ค่ าเช่ าและค่ าบริการ
ค้ างจ่ าย : บริ ษัทมี
รายการค่าเช่าและ
ค่าบริ การค้ างจ่าย

ยอดค้ างจ่าย

ปี 2558

1.08 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

0.12 ยอดค้ างจ่าย

ส่วนที่ 2 - 44

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
เกิ ด ขึ น้ ระหว่ า งบริ ษั ท กั บ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ดังกล่าว ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และ
เห็นว่า บริ ษัทมีการเปรี ยบเทียบค่าเบี ้ยประกัน เงื่ อนไขที่เกี่ยวข้ องรวมถึง
ความคุ้มครอง กับบริ ษัทประกันภัยรายอื่นอย่างเหมาะสมแล้ ว โดยบมจ.
ไทยศรี ประกันภัย มีเงื่อนไขค่าเบี ้ยประกันและความคุ้มครองที่ดีกว่าบริ ษัท
ประกันภัยรายอื่น
1.08 บริ ษัทเช่าพืน้ ที่ อาคารชัน้ 1 อาคารกรมดิษ ฐ์ พาร์ ค ในนิค มอุตสาหกรรม
อมตะนคร จั ง หวัด ชลบุ รี กั บ บจก.กรมดิ ษ ฐ์ พาร์ ค เพื่ อ ใช้ เป็ นอาคาร
สานักงาน บนพืน้ ที่รวม 238 ตารางเมตรในอัตราค่าเช่าต่อ เดือนเท่ากับ
16,560 บาท รวมระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30
เมษายน 2560 รวมถึงทาสัญญาจ้ างบริ การด้ านสาธารณูปโภค ภายนอก
พื ้นที่เช่า กับบจก. กรมดิษฐ์ พาร์ ค สาหรับการดูแลความเรี ยบร้ อยด้ าน
จราจร ความสะอาด ที่จอดรถ และสาธารณูปโภคภายในโครงการ ในอัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557
- 30 เมษายน 2560 และท าสัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น บริ เ วณด้ านหลัง อาคาร
สานักงาน อาคารกรมดิษฐ์ เนือ้ ที่ ประมาณ 600 ตารางวา เพื่อ ใช้ เป็ น
สถานที่จอดรถและโรงซ่อมบารุ ง ระยะเวลาเช่า 2 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน
้ ้
0.13 2558 - 31 สิงหาคม 2560 โดยมีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท ทังนี
บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อค่าสาธารณูปโภคภายในพื ้นที่เช่าด้ วยตนเอง ตาม
อัตราการใช้ ที่เกิดขึ ้นจริ ง โดยเป็ นการจ่ายชาระผ่านบจก. กรมดิษฐ์ พาร์ ค ใน
อัตราตามกาหนดไว้ ในสัญญา
บริ ษัทได้ เปรี ยบเทียบค่าเช่าสานักงาน ค่าบริ การสถานที่ และค่าเช่าที่ดิน
กับพื ้นที่ข้างเคียง พบว่าอัตราค่าเช่าสานักงานของบริ ษัทตา่ กว่าผู้เช่ารายอื่น
ในพืน้ ที่ใกล้ เคียง เนื่องจากบริ ษัทเช่ามาเป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

6) บจก. เอ็นพีอาร์
ทรานส์ ทัวร์

ลักษณะรายการ

รายได้ ค่าบริการ :
บริ ษัทจ้ างบริ การรถร่วม
จากบจก.เอ็นพีอาร์
ทรานส์ ทัวร์
รายได้ ค่าบริการค้ าง
จ่ าย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ปี 2558

ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

3.73 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

ยอดค้ างจ่าย

0.94 ยอดค้ างจ่าย

ส่วนที่ 2 - 45

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ขนาดพื ้นที่มากกว่าผู้เช่ารายอื่น จึงทาให้ ได้ รับอัตราค่าเช่าที่ต่ากว่าผู้เช่าราย
อื่น
ปี 2558 ทางบริ ษัทยังดาเนินการเช่าตามสัญญาเช่าพื ้นที่และบริ การ อาคาร
ชัน้ ที่ 1 อาคารกรมดิษฐ์ พาร์ ค รวม 238 ตารางเมตรและสัญญาเช่าที่ดิน
บริ เวณด้ านหลังสาหรับใช้ เป็ นสถานที่จอดรถและโรงซ่อมเนือ้ ที่ประมาณ
600 ตารางวา ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังหมดในงวด
้
1.08 ล้ านบาท
บริ ษัทมีรายการค่าเช่าและค่าบริ การค้ างจ่ายจานวน 0.13 ล้ านบาท ตาม
อัตราการใช้ จริ งในเดือนธันวาคม 2558 ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่
เกิ ด ขึ น้ ระหว่ า งบริ ษั ท กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ดังกล่าว ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และ
เห็นว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที่บริ ษัทจ่ายให้ แก่บริ ษัท กรมดิษฐ์ พาร์ ค
จากัด เป็ นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ ว
3.59 บริ ษัทว่าจ้ างรถบัสร่ วมบริ การ 2 คันจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ เพื่อ
ให้ บริ การรับ-ส่งพนักงานของลูกค้ าที่จัดทาสัญญามาตังแต่
้ ช่วงแรกบริ ษัท
ก่อตัง้ เนื่องจากในขณะนันบริ
้ ษัทต้ องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ไม่ต้องลงทุนรถบัสของตนทังหมดในการบริ
้
การ ซึ่งรถของ
้ บริ ษัทก่อตัง้
0.91 บจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ เป็ นรถที่วิ่งกับบริ ษัท มาตังแต่
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้ การว่าจ้ างรถบัสร่วมจากบจก. เอ็นพีอาร์ ทรานส์
ทัวร์ มีเงื่อนไขและราคาค่าบริ การที่ถกู กว่ารถร่วมบริ การรายอื่น
ปี 2558 บริ ษัทมีพนั ธมิตรรถร่ วมบริ การ 84 รายที่มีรถร่ วมให้ บริ การรวม
ทังสิ
้ ้น 100 คัน แบ่งเป็ นรถตู้โดยสารร่ วมบริ การจานวน 88 คัน และรถบัส

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

7) นายอาพล
เตชากูล

ลักษณะรายการ

รายได้ ค่าบริการ :
บริ ษัทจ้ างบริ การรถร่วม
จากนายอาพลฯ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557

ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

ปี 2558

0.60 ยอดค่าใช้ จา่ ยทังปี
้

ส่วนที่ 2 - 46

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
โดยสารร่วมบริ การจานวน 12 คัน
บริ ษัทมียอดค้ างชาระตามเครดิตเทอมจากเดือนที่ให้ บริ การ จานวน 60 วัน
ในระหว่างงวดมียอดค้ างชาระจานวน 0.91 ล้ านบาทและในระหว่างปี
บริ ษัทมีคา่ บริ การรถร่วมที่ต้องจ่ายให้ ทงหมด
ั้
3.59 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุม คณะกรรมกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่
เกิ ด ขึน้ ระหว่ า งบริ ษั ท กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
และเห็นว่าอัตราค่าจ้ างบริ การที่บริ ษัทจ่ายให้ แก่บริ ษัท เอ็นพีอาร์ ทรานส์
ทัวร์ จากัด เป็ นอัตราที่สมเหตุสมผลแล้ ว เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าจ้ างที่
บริ ษัทจ่ายให้ แก่รถบัสร่วมบริ การรายอื่น
0.36 บริ ษัทว่าจ้ างรถตู้ร่วมบริ การ 1 คันจากนายอาพลฯ เพื่อให้ บริ การรั บ ส่ง
บุคลากรของลูกค้ าบางรายที่ต้องการใช้ รถตู้โดยสารในการรับ -ส่งพนักงาน
ซึ่งบริ ษัทว่าจ้ างรถตู้ร่วมบริ การในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากการดาเนิน
ธุรกิ จด้ วยรถตู้ของบริ ษัทเอง จะมีอัตราการทากาไรที่ ต่าไม่ค้ ุมค่าในการ
ลงทุน ทัง้ นี ้ รถตู้ร่วมบริ ก ารของนายอาพลฯ เป็ นรถตู้ร่ว มบริ การที่ วิ่งกับ
บริ ษัท มาตังแต่
้ บริ ษัทก่อตังจนถึ
้ งปั จจุบนั
ปี 2558 บริ ษัทมีพนั ธมิตรรถร่ วมบริ การ 84 รายที่มีรถร่ วมให้ บริ การรวม

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
ค่ าจ้ างบริการค้ างจ่ าย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
ปี 2557
ยอดค้ างจ่าย

ปี 2558
0.15 ยอดค้ างจ่าย

ส่วนที่ 2 - 47

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
0.00 ทังสิ
้ ้น 100 คัน แบ่งเป็ นรถตู้โดยสารร่ วมบริ การจานวน 88 คัน และรถบัส
โดยสารร่วมบริ การจานวน 12 คัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายรับรถบัสโดยสาร
ร่วมบริ การเพิ่มในอนาคต
ในระหว่างปี บริ ษัทมีคา่ บริ การรถร่วมที่ต้องจ่ายให้ ทงหมด
ั้
0.36 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารับทราบรายการที่
เกิ ด ขึ น้ ระหว่ า งบริ ษั ท กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ดังกล่าว ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และ
เห็นว่าอัตราค่าจ้ างบริ การที่บริ ษัทจ่ายให้ แก่ นายอาพล เตชากูล เป็ นอัตราที่
สมเหตุสมผลแล้ ว เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าจ้ างที่บริ ษัท จ่ายให้ แก่รถตู้
ร่วมบริ การรายอื่น

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ความเห็ นของผูส้ อบบัญชี ต่องบการเงิ นของบริ ษทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน) สาหรั บปี 2557 และปี 2558
รายละเอียดดังนี้
รายงานและงบการเงิน
ผู้ตรวจสอบบัญชี
การแสดงความเห็นของผู้สอบ
งบปี 31 ธันวาคม 2557
งบ แ ส ด งฐ า นะ กา ร เ งิ น ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ
หุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ด
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชี วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชี ที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 หรื อ
นางชลรส สันติ อศั วราภรณ์ ผูส้ อบ โดยความเห็ น ของผู ้ ส อบ แบบไม่ มี
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย น 4523 เงื่อนไข
หรื อนางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิ ตติ กุล
ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตเลขทะเบี ย น งบ แ ส ด งฐ า นะ กา ร เ งิ น ณ วั น ที่ 31
งบปี 31 ธันวาคม 2558
5874 จากบริ ษัท ส านั ก งาน อี ว าย ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
จากัด (เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.)
หุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชี ที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
โดยความเห็ น ของผู ้ ส อบ แบบไม่ มี
เงื่อนไข

ส่วนที่ 3 - 1

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
13.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 56

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 57

(ฉบับปรับปรุ ง)

(ฉบับปรับปรุ ง)

ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

%

ล้ านบาท

%

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท

%

2.20

0.83%

10.83

3.15%

97.48

20.00%

22.81

8.65%

23.11

6.72%

24.85

5.10%

-

-

0.49

0.14%

0.60

0.12%

ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน

1.65

0.63%

1.65

0.48%

2.61

0.54%

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5.10

1.93%

6.93

2.01%

8.41

1.73%

31.76

12.04%

43.01

12.50%

133.95

27.49%

0.27

0.10%

0.43

0.12%

1.48

0.30%

226.42

85.87%

295.50

85.87%

345.13

70.82%

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์

3.88

1.47%

5.05

1.47%

6.24

1.28%

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1.36

0.52%

0.13

0.04%

0.52

0.11%

231.93

87.96%

301.11

87.50%

353.37

72.51%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
เงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงิน

263.69 100.00%

344.12 100.00%

487.32 100.00%

3.00

1.14%

19.42

5.64%

-

-

-

-

5.00

1.45%

-

-

31.55

11.96%

30.48

8.86%

30.93

6.35%

33.54

12.72%

53.12

15.44%

49.82

10.22%

3.04

1.15%

3.34

0.97%

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1.13

0.43%

1.23

0.36%

0.97

0.20%

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

72.26

27.40%

112.59

32.72%

81.72

16.77%

110.30

41.83%

145.36

42.24%

158.58

32.54%

เงินกูย้ ืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ 3 - 2

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 56

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 57

(ฉบับปรับปรุ ง)

(ฉบับปรับปรุ ง)

ล้ านบาท
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึง

%

ล้ านบาท

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 58

%

ล้ านบาท

%

5.04

1.91%

1.70

0.49%

-

-

7.30

2.77%

10.62

3.09%

11.29

2.32%

0.72

0.27%

1.24

0.36%

1.59

0.33%

1.74

0.66%

1.53

0.45%

1.07

0.21%

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

125.10

47.44%

160.45

46.63%

172.53

35.40%

รวมหนีส้ ิ น

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%

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว

40.00

15.17%

40.00

11.62%

110.00

22.57%

-

-

-

-

107.19

22.00%

2.40

0.91%

2.80

0.81%

3.84

0.79%

23.93

9.08%

28.28

8.22%

12.04

2.47%

66.33

25.16%

71.08

20.65%

233.07

47.83%

กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสมจัดสรรแล้ว - สารองตาม
กฏหมาย
กาไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

263.69 100.00%

ส่วนที่ 3 - 3

344.12 100.00%

487.32 100.00%

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สรุ ปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 56

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 57

(ฉบับปรับปรุ ง)

(ฉบับปรับปรุ ง)

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท

%

รายได้จากการให้บริ การ

206.14 100.00%

234.31 100.00%

264.27 100.00%

ต้นทุนบริ การ

169.20

82.08%

189.92

81.06%

205.18

77.64%

36.94

17.92%

44.39

18.94%

59.09

22.36%

0.75

0.36%

0.70

0.30%

1.70

0.64%

37.69

18.28%

45.09

19.24%

60.79

23.00%

18.77

9.11%

17.90

7.64%

28.34

10.72%

18.92

9.17%

27.19

11.60%

32.45

12.28%

10.67

5.18%

15.21

6.49%

18.78

7.11%

8.25

3.99%

11.98

5.11%

13.67

5.17%

2.46

1.19%

3.94

1.68%

1.87

0.71%

5.79

2.80%

8.04

3.43%

11.80

4.46%

-

-

(0.36)

(0.15%)

-

-

ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

-

0.07

0.03%

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

(0.29)

(0.12%)

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

5.79

2.80%

7.75

3.31%

11.80

4.46%

กาไรต่ อหุ้นพืน้ ฐาน (บาท)

0.04

กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่ 3 - 4

0.05

0.04

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สรุ ปงบกระแสเงินสด

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 56

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 57

(ฉบับปรับปรุ ง)

(ฉบับปรับปรุ ง)

ล้ านบาท

ล้ านบาท

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี

8.25

11.98

13.67

19.07

25.52

34.26

-

-

(1.20)

0.03

0.08

(0.35)

(0.54)

(0.62)

(0.62)

2.26

-

-

0.14

0.19

0.35

-

0.10

0.56

รายได้ดอกเบี้ย

(0.02)

(0.01)

(0.14)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

10.67

15.20

18.78

39.86

52.44

65.31

(2.98)

(0.30)

(1.74)

-

(0.49)

(0.11)

(2.23)

0.32

(1.46)

รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
เงินชดเชยค่าเสี ยหายจากสัญญาประกันภัย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่าย
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับ
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับ
ขนส่ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลงใน
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ส่วนที่ 3 - 5

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สรุ ปงบกระแสเงินสด

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 56

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 57

(ฉบับปรับปรุ ง)

(ฉบับปรับปรุ ง)

ล้ านบาท

ล้ านบาท

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท

0.03

0.62

(0.46)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

3.15

4.06

(0.44)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.33

0.10

(0.26)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

0.10

0.40

0.16

เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

38.26

57.15

61.00

-

-

1.20

1.55

0.55

1.09

-

(0.03)

-

รับดอกเบี้ย

0.02

0.01

0.14

จ่ายดอกเบี้ย

(10.67)

(16.38)

(18.78)

(2.05)

(2.31)

(2.63)

27.11

38.99

42.02

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น

(0.01)

(0.16)

(1.05)

จ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์

(6.84)

(3.90)

-

(16.61)

(3.97)

(17.51)

เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ ง

0.95

0.70

1.35

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน

(22.51)

(7.33)

(17.21)

(2.00)

17.00

(19.42)

-

5.00

(5.00)

หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสี ยหาย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ่ายภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ซื้ อยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 - 6

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ ว)
สรุ ปงบกระแสเงินสด

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 56

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 57

(ฉบับปรับปรุ ง)

(ฉบับปรับปรุ ง)

ล้ านบาท

ล้ านบาท

สิ้นสุ ด 31 ธ.ค. 58
ล้ านบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน

-

-

182.00

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ น้ เพิ่มทุน

-

-

(6.01)

24.15

-

-

(33.59)

(37.77)

(57.69)

9.50

-

-

จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว

(1.41)

(3.04)

(5.04)

จ่ายเงินปันผล

(0.79)

(4.22)

(27.00)

(4.14)

(23.03)

61.84

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

0.46

8.63

86.65

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

1.74

2.20

10.83

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

2.20

10.83

97.48

50.09

92.41

67.61

3.90

-

0.89

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะ
สาหรับขนส่ ง
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งเพิ่มขึ้นจากการทาสัญญา
เช่าการเงิน
รายการซื้ อสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ

ส่วนที่ 3 - 7

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
13.3

ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ตรวจสอบแล้ ว

อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

เท่า

0.44

0.38

1.64

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

0.35

0.30

1.50

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.40

0.42

0.43

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า

เท่า

10.05

10.40

11.12

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

35.82

34.63

32.36

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

เท่า

-

774.15

374.66

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย

วัน

-

0.47

0.96

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า

เท่า

8.32

8.65

8.92

ระยะเวลาชาระหนี้เจ้าหนี้การค้า

วัน

43.29

41.64

40.34

Cash Cycle

วัน

(7.50)

(6.54)

(7.02)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตรากาไรขั้นต้น

%

17.92%

18.94%

22.36%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

9.18%

11.60%

12.28%

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทากาไร

%

143.39%

143.41%

129.49%

อัตรากาไรสุ ทธิ /1

%

2.80%

3.42%

4.44%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้

%

8.72%

11.70%

7.76%

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

%

2.40%

2.64%

2.84%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

%

12.02%

12.64%

14.13%

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

เท่า

0.86

0.77

0.64

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

เท่า

2.98

3.84

1.09

อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า

3.77

3.82

3.34

ส่วนที่ 3 - 8

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)

เท่า

0.72

1.69

0.37

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

51.83%

348.45%

82.05%

หมายเหตุ : /1 อัตรากาไรสุทธิ คานวณจากกาไรสุทธิ ของกิจการ หารด้วยรายได้รวม

ส่วนที่ 3 - 9

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

14. คาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั ให้บริ การรถรับส่ งบุคลากรไม่ประจาทาง ผ่านรู ปแบบรถที่ให้บริ การ 2 รู ปแบบ คื อ รถโดยสารของ
บริ ษทั และรถโดยสารร่ วมบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรถโดยสารให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 239 คัน
แบ่งเป็ นรถโดยสารของบริ ษทั เท่ากับ 139 คัน และรถโดยสารร่ วมบริ การเท่ากับ 100 คัน หรื อคิ ดเป็ นสัดส่ วนต่อ
จานวนรถโดยสารที่ให้บริ การรวมเท่ากับร้อยละ 58.16 และร้อยละ 41.84 ตามลาดับ ทั้งนี้ บริ ษทั จะให้บริ การกับ
ลูกค้าแต่ละรายผ่านการทาสัญญาให้บริ การรับส่ งบุคลากรซึ่ งระบุเส้นทางการเดินรถ และระบุอตั ราการให้บ ริ การใน
แต่ละเส้นทางอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั มีหน้าที่จดั หารถโดยสารให้เพียงพอตามจานวนผูโ้ ดยสารที่ลูกค้ากาหนดในแต่
ละเส้นทางและให้บริ การอย่างเหมาะสมตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้
สาหรับภาพรวมการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การรถ
โดยสารไม่ประจาทางเท่ากับ 206.14 ล้านบาท เท่ากับ 234.31 ล้านบาท และเท่ากับ 264.27 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สาหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าวประมาณร้อยละ 13.23 แบ่งเป็ น
รายได้จากการให้บริ การรถโดยสารของบริ ษทั เท่ากับ 135.07 ล้านบาท เท่ากับ 161.95 ล้านบาท และเท่ากับ 196.26
ล้านบาท ตามลาดับ และมีรายได้จากการให้บริ การรถโดยสารร่ วมบริ การเท่ากับ 71.07 ล้านบาท เท่ากับ 72.36 ล้าน
บาท และเท่ากับ 68.01 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษทั มีแนวโน้มสัดส่ วนรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสาร
ของบริ ษทั ต่อรายได้จากการให้บริ การรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตลอดช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีนโยบายการกาหนด
สัดส่ วนการให้บริ การระหว่างรถโดยสารของบริ ษทั และรถโดยสารร่ วมบริ การที่ประมาณร้อยละ 75 และ ร้อยละ 25
ของรายได้จากการบริ การรวม ซึ่ งในปี 2558 สัดส่ วนรายได้จากการบริ การของรถโดยสารของบริ ษทั เท่ากับร้อยละ
74.26 และรายได้จากการบริ การของรถโดยสารร่ วมบริ ษทั ร้อยละ 25.74 แสดงให้เห็นว่าเป็ นไปตามทิศทางที่ ทาง
บริ ษทั กาหนด อีกทั้งบริ ษทั จะลงทุนซื้ อยานพาหนะสาหรับขนส่ งเมื่อมีความแน่นอนว่าจะได้รับงานจากลูกค้าเท่านั้น
ทั้งนี้ ลูกค้ากว่าร้อยละ 60 ของทางบริ ษทั เกิดจากการติดต่อเข้ามาโดยตรงเพื่อขอรับการบริ การเดินรถโดยสารรับส่ ง
บุคลากร
14.1 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
14.1.1 รายได้
บริ ษทั มีรายได้รวมระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 206.89 ล้านบาท เท่ากับ 235.01 ล้านบาท และเท่ากับ
265.97 ล้านบาท ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการบริ การเท่ากับ 206.14 ล้านบาท เท่ากับ 234.31 ล้านบาท และ
เท่ากับ 264.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.64 ร้อยละ 99.70 และร้อยละ 99.36 ของรายได้รวม ตามลาดับ และ
รายได้อื่น ได้แก่ รายการดอกเบี้ ยรับ กาไรจากการขายยานพาหนะ รายได้จากเงิ นประกันพนักงานขับรถกรณี ที่
ลาออกไม่เป็ นตามข้อบังคับ รายการกาไรจากการขายทรัพย์สินรอตัดบัญชี ซึ่ งเกิดจากการทารายการขายยานพาหนะ

ส่วนที่ 3 - 10

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
แล้วเช่ากลับ (Sale and Leaseback) เป็ นต้น โดยรายได้อื่นในงวดดังกล่าวเท่ากับ 0.75 ล้านบาท เท่ากับ 0.70 ล้านบาท
และเท่ากับ 1.70 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.36 ร้อยละ 0.30 และร้อยละ 0.64 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ตารางแสดงรายได้ จากการให้ บริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2556 ถึงปี 2558
2556

2557

2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ตรวจสอบแล้ ว)

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการให้ บริการ
1. รถโดยสารของบริ ษทั

135.07

65.53

161.95

69.12

196.26

74.27

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

-

-

-

-

-

-

71.07

34.47

72.36

30.88

68.01

25.73

206.14

100.00

234.31

100.00

264.27

100.00

1.1 รถบัส

1.4 รถตู้วีไอพี
2. รถโดยสารร่ วมบริ การ
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อื่น

0.75

0.70

1.70

รายได้ จากการให้ บริการ
บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 206.14 ล้านบาท เท่ากับ 234.31 ล้านบาท
และเท่ากับ 264.27 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
1)

รายได้จากการให้บริ การที่เกิดจากรถโดยสารของบริ ษทั เท่ากับ 135.07 ล้านบาท เท่ากับ 161.95 ล้านบาท และ
เท่ากับ 196.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.53 ร้อยละ 69.12 และร้อยละ 74.27 ของรายได้จากการบริ การ
รวม ตามลาดับ

2)

รายได้จากการให้บริ การที่เกิดจากรถร่ วมบริ การเท่ากับ 71.07 ล้านบาท เท่ากับ 72.36 ล้านบาท และเท่ากับ
68.01 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 34.47 ร้อยละ 30.88 และร้อยละ 25.73 ของรายได้จากการบริ การรวม
ตามลาดับ
จานวนรถโดยสารของบริ ษทั ที่ให้บริ การสาหรับลูกค้าแต่ละรายมีจานวนตั้งแต่ 1 คันถึง 16 คัน โดยใช้รถบัส

ในการให้บริ การเป็ นหลัก ในขณะที่จานวนรถโดยสารร่ วมบริ การที่ให้บริ การสาหรับลูกค้าแต่ละรายมีจานวนตั้งแต่
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1 คันถึง 14 คัน โดยใช้รถตูใ้ นการให้บริ การเป็ นหลัก ทั้งนี้ รู ปแบบการให้บริ การขึ้นอยู่กบั ความต้องการของลูกค้า
เป็ นหลัก โดยบริ ษทั จะลงทุนเพิ่มจานวนรถโดยสารของบริ ษทั ก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนที่จะได้รับงานจากลูกค้า
รวมรายได้จากการให้บริ การในปี 2558 เท่ากับ 264.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 29.96 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 12.79 จากปี ก่อนหน้า เนื่ องจากบริ ษทั ลงทุนซื้ อรถโดยสารเพิ่มอีกจานวน 20 คัน เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้บริ การที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า โดยแบ่งเป็ นรถบัสจานวน 18 คัน และรถตูว้ ีไอพีจานวน 2 คัน ทั้งนี้ บริ ษทั มี
จานวนรถโดยสารที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อให้บริ การรวมทั้งสิ้ น 139 คัน แบ่งเป็ นรถบัสจานวน 127 คัน รถมินิ
บัสจานวน 2 คัน รถตูว้ ีไอพี จานวน 2 คัน และรถตูจ้ านวน 8 คัน ในขณะที่รถร่ วมบริ การมีจานวนเท่ากับ 100 คัน
แบ่งเป็ นรถบัสร่ วมบริ การจานวน 12 คัน และรถตูร้ ่ วมบริ การจานวน 88 คัน ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายการใช้ผูร้ ่ วมบริ การที่ จะเข้า ร่ วมให้บริ การจะต้องเป็ นบุ ค คลหรื อนิ ติ บุค คลที่ ไ ด้รับอนุ ญาตจาก
กรมการขนส่ งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่ งไม่ประจาทางเท่านั้น
14.1.2 ต้ นทุนบริการและกาไรขั้นต้ น
ต้ นทุนบริการ
ต้นทุนบริ การหลักของบริ ษทั ประกอบด้วยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานขับรถ ค่าเสื่ อม
ราคา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย และต้นทุนค่ารถร่ วมบริ การ โดยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั มี
ต้นทุนบริ การเท่ากับ 169.20 ล้านบาท เท่ากับ 189.92 ล้านบาท และเท่ากับ 205.18 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ
82.08 ร้ อยละ 81.06 และร้ อยละ 77.64 เมื่ อเที ยบกับรายได้จากการบริ การรวม ตามลาดับ ทั้งนี้ การลดลงของ
อัตราส่ วนต้นทุนบริ การต่อรายได้จากการให้บริ การ เป็ นผลจากการบริ หารจัดการต้นทุนบริ การที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่ มขึ้ น การปรั บตัวลดลงของราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ งจากอุปสงค์ส่วนเกิ นของปริ มาณน้ ามันในตลาดโลก และการ
บริ หารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสัดส่ วนต้นทุนค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงต่อรายได้จากรถโดยสารของ
บริ ษทั ในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับร้อยละ 34.36 ร้อยละ 32.48 และร้อยละ 25.61 ตามลาดับ นอกจากนี้ การ
ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการให้บริ การเดินรถโดยสารรับส่ งบุคลากรอย่างยาวนานก็เป็ นปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้บริ ษทั
สามารถควบคุมต้นทุนที่เกิ ดจากรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ให้อยู่ในระดับคงที่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
แม้ว่าบริ ษทั จะมีการลงทุนเพิ่มปริ มาณรถบัสโดยสารอย่างต่อเนื่ องจาก 95 คันในปี 2556 เป็ น 139 คันในปี 2558 ก็
ตาม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริ การของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกิดจากรายการค่าเสื่ อมราคา เงินเดื อนและสวัสดิ การ
พนักงานขับรถ และค่าเบี้ ยประกันภัย ซึ่ งเพิ่มขึ้ นตามจานวนรถโดยสารของบริ ษทั เพื่อรองรับความต้องการใช้รถ
โดยสารที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในแต่ละปี
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กาไรขั้นต้ น
ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 36.94 ล้านบาท เท่ากับ 44.39 ล้านบาท และเท่ากับ
59.09 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 17.92 ร้อยละ 18.94 และร้อยละ 22.36 ตามลาดับ การ
เพิ่มขึ้นกาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นเกิดจากการบริ หารจัดการต้นทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น การปรับตัวลดลง
ของราคาน้ ามันเชื้ อเพลิงจากอุปทานส่ วนเกินของปริ มาณน้ ามันในตลาดโลก การบริ หารจัดการการใช้น้ ามันที่ดีข้ ึ น
และการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ให้อยูใ่ นระดับคงที่
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นจากการให้บริ การรถโดยสารของบริ ษทั เท่ากับ 30.51 ล้านบาท
เท่ากับ 34.72 ล้านบาท และเท่ากับ 49.96 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นจากการให้บริ การรถโดยสารของ
บริ ษทั เท่ากับร้อยละ 22.59 ร้อยละ 21.44 และร้อยละ 25.46 ตามลาดับ ในปี 2558 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นและอัตรากาไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้ นจากการให้บริ การเดิ นรถโดยสารรับส่ งบุคลากรที่เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากการบริ หารจัดการต้นทุนในด้าน
ต่างๆ ที่ ดีข้ ึ น อาทิ เช่ น ค่ าซ่ อมบารุ งรถยนต์ การบริ หารการจัดการน้ ามันที่ ดี รวมไปถึ งการลดลงของราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิง ซึ่ งได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงจากอุปทานส่ วนเกินของปริ มาณน้ ามันใน
ตลาดโลก
สาหรับกาไรขั้นต้นจากการให้บริ การรถร่ วมบริ การในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 6.43 ล้านบาท เท่ากับ 9.67
ล้านบาท และเท่ากับ 9.13 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นจากการให้บริ การรถโดยสารร่ วมบริ การเท่ากับร้อย
ละ 9.05 ร้อยละ 13.36 และร้อยละ 13.43 ตามลาดับ โดยในปี 2558 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นของรถ
ร่ วมบริ การเพิ่ มขึ้ นจากปี 2556 เนื่ องจากการทยอยปรั บเพิ่ มค่าบริ การกับทางลูกค้าในบางสายที่ ใช้รถร่ วมบริ การ
ในช่วงปี 2557 เพื่อให้ค่าบริ การดังกล่าวเป็ นไปตามราคาตลาด โดยที่ผ่านมาการให้บริ การรับส่ งบุคลากรกับลูกค้า
โดยใช้รถร่ วมบริ การ ถือเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากการลงทุนในยานพาหนะสาหรับขนส่ งของบริ ษทั วิธีหนึ่ง

กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
รถโดยสารร่ วมบริการ

กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
รถโดยสารของบริษัท
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กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ นของบริษัท

14.1.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 4.38 ล้านบาท เท่ากับ
5.54 ล้านบาท และเท่ากับ 8.74 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 2.12 ร้อยละ 2.36 และร้อยละ 3.29 ของรายได้รวม
ตามลาดับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายแบ่งตามสัดส่ วนดังนี้ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานร้อยละ 69.87 ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์บริ ษทั ร้อยละ 16.75 และค่าใช้จ่ายสาหรับการรับรองนักลงทุนและสื่ อมวลชนและการเดินทาง
ร้อยละ 13.39
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารหลักของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินเดื อนและสวัสดิการพนักงาน ขาดทุน (กาไร) จาก
การจาหน่ายทรัพย์สินรอตัดบัญชี (จากรายการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง) ขาดทุนจากการจาหน่าย
ทรัพย์สิน (จากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ ง) ค่าที่ปรึ กษา ค่าสอบบัญชี และค่าสาธารณูปโภค ในปี 2556 ถึง
ปี 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 14.39 ล้านบาท เท่ากับ 12.36 ล้านบาท และเท่ากับ 19.60 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.96 ร้อยละ 5.26 และร้อยละ 7.37 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 7.24 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ น
ร้อยละ 58.58 เนื่ องจากบริ ษทั ได้เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ทาให้บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
เตรี ยมความพร้อมเพื่อนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปกติและเกิดขึ้น
เพียงครั้งเดียวในการดาเนิ นธุ รกิ จ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนและจดทะเบี ยนเพิ่มทุน
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเพื่อประเมินผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการรับคืน
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เงินภาษีอากรปี 2556 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการนาบริ ษทั เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น นอกจากนี้
ในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2558 ทางบริ ษทั ได้จดั โครงสร้างอัตรากาลังคนให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของ
ธุรกิจก็เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
14.1.4 ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินกูส้ ถาบันการเงิน และดอกเบี้ยจ่ายจากการขอรับการสนับสนุน
วงเงิ นสิ นเชื่ อจากสถาบันทางการเงิน ด้วย การทาสัญญาเช่าทางการเงิ นด้วย การทาสัญญาเช่ าทางการเงิน โดยในปี
2556 ถึงปี 2558 บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินเท่ากับ 10.67 ล้านบาท เท่ากับ 15.21 ล้านบาท และเท่ากับ 18.78 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.18 ร้อยละ 6.49 และร้อยละ 7.11 ของรายได้จากการให้บริ การ ตามลาดับ ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นของสัดส่ วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมเป็ นผลจากการลงทุนขยายจานวนรถโดยสารผ่านการทาสัญญา
เช่าทางการเงินเป็ นหลัก
ในปี 2558 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 18.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.57 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นคิด
เป็ นร้อยละ 23.47 มาจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่าย สาหรับตัว๋ แลกเงินระยะสั้นในวงเงินจานวน 20 ล้านบาท และ
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น - บุคคลที่ เกี่ ยวข้องในวงเงิ นจานวน 5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในบริ ษทั ในช่ วง 9
เดือนแรกของปี 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ชาระคืนหนี้สาหรับตัว๋ แลกเงินระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับบุคคล
ที่ เกี่ ยวข้องทั้งจานวนแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั มีการจ่ายดอกเบี้ ยตามสัญญาเช่ าทางการเงิ นเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากการซื้ อ
ยานพาหนะผ่านสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มในปี 2558 จานวน 20 คันเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
14.1.5 กาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2556 ถึงปี 2558 เท่ากับ 5.79 ล้านบาท เท่ากับ 8.04 ล้านบาท และเท่ากับ 11.80 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 2.80 ร้อยละ 3.43 และร้อยละ 4.46 ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ
และอัตรากาไรสุ ทธิ ตลอด 3 ปี ที่ ผ่านมา เกิ ดจากรายได้การให้บริ การของบริ ษทั ที่ เพิ่มขึ้ นตามความต้องการใช้รถ
โดยสารของลูกค้า การใช้รถบัสโดยสารของบริ ษทั ที่มี อตั ราการทากาไรสู งกว่าในการให้บริ การ รวมถึงการบริ หาร
การจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แม้ว่าบริ ษทั จะได้รับผลจากการปรับโครงสร้างอัตรากาลังคนของบริ ษทั
และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time expenses) เพื่อนาบริ ษทั
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการรับเงินคืนภาษีอาการปี 2556 ก็ตาม
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กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ

14.2 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินของบริษทั
14.2.1 สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 263.69 ล้านบาท
เท่ า กับ 344.12 ล้า นบาท และเท่ า กับ 487.32 ล้า นบาทตามลาดับ โดยรายการสิ นทรั พ ย์ที่ส าคัญ ที่ มีผ ลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั มีดงั นี้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 2.20 ล้านบาท เท่ากับ 10.83 ล้าน
บาท และเท่ ากับ 97.48 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น ร้ อยละ 0.83 ร้ อยละ 3.15 และร้ อยละ 20.00 ของสิ นทรั พย์รวม
ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 86.65 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 800.24 เนื่ องจากในปี 2558 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 160.00
ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ เพื่อเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ น้
ละ 0.95 บาท ทาให้ทางบริ ษทั ได้รับเงินจากการระดมทุนจานวน 152.00 ล้านบาท โดยภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการ
เข้าตลาดจานวน 11.45 ล้านบาท บริ ษทั มีเงินเพิ่มทุนคงเหลือจานวน 140.55 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รายงานการใช้
เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
จานวนเงิน
วัตถุประสงค์

แผนการ

จานวนเงินที่ใช้

คงเหลือ ณ

ใช้ เงิน

ในระหว่ างงวด

วันที่ 31
ธันวาคม 2558

1. ลงทุนรถเพื่อขยายกาลังการผลิต

55.00

8.11

46.89

2. พัฒนาศูนย์อบรมและหลักสูตรนักขับ

2.00

0.95

1.05

3. พัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการบริ การการเดินรถ

1.00

0.12

0.88

4. ปรับปรุ งศูนย์ซ่อมบารุ งพื้นที่ชลบุรี

4.00

0.00

4.00

5. ชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน

35.00

32.86

2.14

6. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

43.55

19.00

24.55

140.55

61.04

79.51

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนในส่ วนการชาระคืนเงินกูย้ ืม
สถาบันการเงินจานวน 35.00 ล้านบาท โดยได้ชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงินแล้วทั้งหมด 32.86 ล้านบาท และเหลือเงินเท่ากับ 2.14
ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้รับทราบให้ทาการโอนเงินในส่ วนการชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน มาเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกิจการ

นอกจากนี้ จากผลประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 ซึ่ งบริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การเพิ่มขึ้นมา
จากการให้บริ การเดิ นรถโดยสารแก่ ลูกค้ารายเดิ มและลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่ มขึ้ น ทาให้บริ ษทั มี เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเท่ากับ 22.81 ล้าน
บาท เท่ากับ 23.11 ล้านบาท และเท่ากับ 24.85 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.65 ร้อยละ 6.72 และร้อยละ 5.10 ของ
สิ นทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่ งมีรายละเอียดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนี้
1.

ลูกหนี้ การค้า ประกอบด้วย ลูกค้าตามปกติของธุ รกิจและรายได้คา้ งรับ (รายได้จากใบแจ้งหนี้ กบั การ

ให้บริ การใช้รถไม่ตรงกัน ตัดทุกวันที่ 25 ของทุกเดื อน) บริ ษทั มีลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี
2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 22.09 ล้านบาท เท่ากับ 22.99 ล้านบาท และเท่ากับ 24.52 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 0.90 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 1.53
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 4.07 และร้อยละ 6.66 ตามลาดับ รายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้นตาม
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ความต้องการใช้รถโดยสารขนส่ งบุคลากรจากลูกค้ารายเดิ มและลูกค้ารายใหม่ ส่ งผลให้ยอดลูกหนี้ การค้า
เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดอายุลกู หนี้การค้าดังนี้
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายการลูกหนีก้ ารค้ า

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

21.38

21.74

23.39

ค้างชาระ ไม่เกิน 3 เดือน

0.71

0.22

0.36

22.09

21.96

23.75

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-

รายได้คา้ งรับ

-

1.03

0.77

22.09

22.99

24.52

ลูกหนีก้ ารค้ า

รวมลูกหนีก้ ารค้ า

ลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ

บริ ษทั มีนโยบายการให้เครดิตเทอมลูกค้าอยู่ที่ 30 ถึง 60 วัน (บวกเพิ่มรอบระยะเวลาการให้เก็บหนี้ ของทาง
ลูกค้าด้วย) โดยระยะเวลาการให้เครดิตเทอมขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการเป็ นคู่คา้ และการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ าย
บริ หาร โดยลูกหนี้ ที่มียอดค้างชาระจะผ่านขั้นตอนที่ถูกกาหนดไว้ในนโยบายการติดตามหนี้ อาทิ การติ ดตามทวง
ถามโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชี การออกหนังสื อติดตามหนี้ และการแจ้งความเพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
หากลูกค้ามีระยะเวลาค้างชาระหนี้ต้ งั แต่ 6 เดือนขึ้นไป ทางบริ ษทั จะตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจานวน ทั้งนี้
ใน ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 35.82 วัน 34.63 วัน และ 32.36 วัน
ตามลาดับ ซึ่ งแนวโน้มระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยของบริ ษทั ลดลง แสดงให้เห็นถึ งการบริ หารจัดเก็บหนี้ ที่ดีโดย
ต่อเนื่องและยังคงเป็ นไปตามนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าของบริ ษทั
2.

ลูกหนี้ อื่น ประกอบด้วย เงินทดรองจ่าย ลูกหนี้ อื่น โดยบริ ษทั มีลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี

2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.72 ล้านบาท เท่ากับ 0.13 ล้านบาท และเท่ากับ 0.34 ล้านบาท โดยส่ วน
ใหญ่มาจาก เงิ นทดรองจ่ายพนักงานสาหรับนาไปใช้ในกิ จการ และเงิ นทดรองจ่ายให้กบั ลูกค้า เช่ น ค่าทาง
ด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยงนักขับนอกสถานที่ เป็ นต้น
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ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งของบริ ษทั ประกอบด้วย รถบัสโดยสาร รถมินิบสั รถตู ้ รถตูว้ ีไอพี และรถที่ใช้ใน
การสนับสนุนสาหรับฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายบารุ งรักษาเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานสนับสนุนการเดินรถ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มี ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง - สุ ทธิ เท่ ากับ 226.42 ล้านบาท
เท่ากับ 295.50 ล้านบาท และเท่ากับ 345.13 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 85.87 ร้อยละ 85.87 และร้อยละ 70.82 ของ
สิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึ่ งบริ ษทั จะลงทุนในยานพาหนะสาหรับขนส่ งก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะได้รับงานจากลูกค้า โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ราคาทุน - ยอดยกมา

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ตรวจสอบแล้ ว)

213.50

274.77

368.29

68.98

94.48

83.87

จาหน่าย / ตัดจาหน่าย

(26.43)

(1.12)

(2.51)

โอนมาจากรถประกอบ

18.72

0.16

-

274.77

368.29

449.65

มา

(38.42)

(48.93)

(73.36)

หัก - ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

(18.50)

(24.77)

(33.25)

ค่าเสื่ อมราคาส่ วนจาหน่าย

8.00

0.34

1.52

(48.92)

(73.36)

(105.09)

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง

225.85

294.93

344.56

ยานพาหนะขนส่ งระหว่างประกอบ

0.57

0.57

0.57

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง - สุ ทธิ

226.42

295.50

345.13

ซื้ อเพิ่ม

รวมราคาทุน
หัก - ค่าเสื่ อมราคาสะสม - ยอดยก

รวามค่ าเสื่ อมราคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มียานพาหนะสาหรับขนส่ งเท่ากับ 345.13 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557
เท่ากับ 49.63 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 16.79 ซึ่ งเป็ นการลงทุนซื้ อรถบัสโดยสารใหม่จานวน 18 คัน และ
รถตูว้ ีไอพีจานวน 2 คัน สาหรับรองรับการเพิ่มขึ้นของปริ มาณความต้องการใช้ของลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
จานวน 2 ราย ที่จะเริ่ มสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2559 โดยบริ ษทั สัง่ ซื้ อรถโดยสาร
ใหม่ผา่ นการทาสัญญาเช่าทางการเงินและจะทยอยชาระเสร็ จสิ้ นภายในปี 2563
14.2.2 หนีส้ ิ น
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 197.36 ล้านบาท เท่ากับ
273.04 ล้านบาท และเท่ากับ 254.25 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น ร้อยละ 74.84 ร้อยละ 79.35 และร้อยละ 52.17 ของ
สิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยรายการหนี้สินที่สาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมของบริ ษทั มี ดังนี้
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 3.00 ล้าน
บาท และเท่ากับ 19.42 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 1.14 และร้อยละ 5.64 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ไม่มียอดคงค้างรายการเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่ องจาก
บริ ษทั ได้นาเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างปี 2558 นามา
ชาระคืนทั้งจานวนแล้ว
เงินกู้ยมื ระยะสั้ น - บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มี เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น - บุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ ากับ 5.00 ล้านบาท ซึ่ งมี
กาหนดเวลาชาระคื นในเดื อนกันยายน 2558 โดยบริ ษทั ได้นาเงิ นที่ ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นต่ อ
ประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างปี 2558 มาชาระคืนทั้งจานวนแล้ว
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเท่ากับ 31.55 ล้าน
บาท 30.48 ล้านบาท และ 30.93 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 11.96 ร้อยละ 8.86 และร้อยละ 6.35 ของสิ นทรัพย์
รวมตามลาดับ ซึ่ งมีรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ดังนี้
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้าหนี้การค้าหลักของบริ ษทั ได้แก่ เจ้าหนี้ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่ารถร่ วม และค่าอะไหล่ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 20.83 ล้านบาท เท่ากับ 23.10 ล้านบาท และ
เท่ากับ 22.88 ล้านบาท ตามลาดับ และมีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี
2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 1.12 ล้านบาท 1.09 ล้านบาท และเท่ากับ 0.91 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับเครดิต
เทอมจากเจ้าหนี้เป็ นระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 30 - 90 วัน
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
เจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย เจ้าหนี้ อื่น ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย เจ้าหนี้ ค่าสิ นทรัพย์ เงินรับรอง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อาทิ ค่าสอบบัญชี โบนัสและเงินปั นผลค้างจ่าย ค่าที่ปรึ กษา เป็ นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557
และปี 2558

บริ ษทั มีเจ้าหนี้ อื่นเท่ากับ 10.72 ล้านบาท เท่ากับ 7.38 ล้านบาท และเท่ากับ 8.05 ล้านบาท โดย

รายละเอี ยดของรายการเจ้าหนี้ อื่นที่ สาคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ ายที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จ เช่ น ค่ าสอบบัญชี
โบนัสค้างจ่าย ค่าที่ปรึ กษา เป็ นต้น ทั้งนี้บริ ษทั มียอดเจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเท่ากับ 3.90
ล้านบาท จากการซื้ ออะไหล่และคัชซี เพื่อประกอบรถให้บริ การ ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ไม่มียอด
ดังกล่าว เนื่ องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดหารถมาเป็ นการซื้ อคัชซี และเครื่ องยนต์ใหม่ท้ งั จานวน และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีรายการเจ้าหนี้ ค่าสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็ น 0.89 ล้านบาท จากการนารถบัสโดยสารของ
บริ ษทั ไปปรับปรุ งตัวถังใหม่เพื่อรองรับงานที่จะได้รับเพิ่มจากลูกค้า
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
บริ ษทั มีหนี้ สินตามสัญญาเช่ าทางการเงิ นซึ่ งเกิ ดจากการจัดหายานพาหนะเพื่อการขนส่ ง โดยสามารถสรุ ป
รายละเอียดหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ปรับปรุ งใหม่ )

(ตรวจสอบแล้ ว)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

169.05

232.61

240.95

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย

(25.21)

(34.13)

(32.55)

143.84

198.48

208.40

หัก : ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(33.54)

(53.12)

(49.82)

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึง

110.30

145.36

158.58

รวม

กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงินเท่ากับ 143.84
ล้านบาท เท่ากับ 198.48 ล้านบาท และเท่ากับ 208.40 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.55 ร้อยละ 57.68 และร้อยละ
42.77 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นหนี้ สินส่ วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เท่ากับ 33.54 ล้านบาท
เท่ากับ 53.12 ล้านบาท และเท่ากับ 49.82 ล้านบาท และหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนด
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
ชาระภายในหนึ่ งปี เท่ากับ 110.30 ล้านบาท เท่ากับ 145.36 ล้านบาท และเท่ากับ 158.58 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
บริ ษทั ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่ งมีกาหนดการชาระค่างวดเป็ นรายเดือนและมีอายุสัญญา
ประมาณ 4 - 5 ปี โดยมูลค่ารายการหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินของบริ ษทั ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกับการขยายการลงทุนในยานพาหนะสาหรับขนส่ งของกิจการ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริ ษทั ได้รับเฉลี่ยร้อยละ 5.14 - 8.27 ต่อปี โดยรู ปแบบการคิดอัตราดอกเบี้ยส่ วน
ใหญ่เป็ นแบบอัตราลดต้นลดดอก โดยผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่บริ ษทั ต้องชาระทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่าแสดงได้ดงั
ตาราง
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
ไม่ เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

66.79

165.82

232.61

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

(13.67)

(20.46)

(34.13)

53.12

145.36

198.48

มูลค่ าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่
ที่ต้องจ่ ายทั้งสิ้นตามสั ญญาเช่ า

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่ เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

63.46

177.50

240.95

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

(13.64)

(18.92)

(32.55)

49.82

158.58

208.40

มูลค่ าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่
ที่ต้องจ่ ายทั้งสิ้นตามสั ญญาเช่ า
เงินกู้ยมื ระยะยาว

บริ ษทั มีรายการเงินกูย้ ืมระยะยาวกับเจ้าหนี้ สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 และปี
2557 เท่ากับ 8.09 ล้านบาท และเท่ากับ 5.04 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิ ดเป็ น ร้อยละ 3.07 และร้อยละ 1.47 ของ
สิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อนาไปใช้เป็ นเงินทุนใน
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แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
การจัด ซื้ อ คัช ซี ประเภทใช้งานแล้ว และเพื่ อการประกอบตัวถังยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง ทั้งนี้ รายการเงิ นกูย้ ื ม
ดังกล่าวค้ าประกันโดยการจานายานพาหนะสาหรับขนส่ งของบริ ษทั จานวน 8 คัน และมีกาหนดชาระคืนเป็ นราย
เดือนภายใน 36 เดือน ซึ่ งไม่ระบุเงื่อนไขการดารงอัตราส่ วนทางการเงินใดๆ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ไม่มียอดคงค้างรายการเงินกูย้ ืมระยะยาวแล้ว เนื่ องจากบริ ษทั ได้นาเงิน
ที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างปี 2558 มาชาระคืนทั้งจานวน
แล้ว
14.2.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยนที่ ออกและชาระแล้วเท่ากับ
40.00 ล้านบาท เท่ากับ 40.00 ล้านบาทและเท่ากับ 110.00 ล้านบาท ตามลาดับ มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม เท่ากับ 66.33
ล้านบาท เท่ากับ 71.08 ล้านบาท และเท่ากับ 233.07 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.16 ร้อยละ 20.65 และร้อยละ
47.83 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ และบริ ษทั มีกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรเท่ากับ 23.93 ล้านบาท เท่ากับ 28.28 ล้าน
บาท และเท่ากับ 12.04 ล้านบาทตามลาดับ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจานวน 30.00 ล้าน
บาท และมี มติ อนุ มตั ิ เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 40.00 ล้านบาทเป็ น 70.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ น
จานวน 300,000 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่ อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั โดยเป็ นการปรั บ
โครงสร้างทุนสาหรับเตรี ยมความพร้อมในการนาบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ที่ประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้านบาท เป็ น
110.00 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 160,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอ
ขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ
ให้แก้ไขเงินปันผลสาหรับปี 2557 ที่ประกาศจ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ จานวน 30.00 ล้านบาท เป็ นจานวน
27.00 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ งใหม่
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ
เท่า 2.98 เท่า 3.85 เท่า และ 1.09 เท่า ตามลาดับ โดยอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในปี 2556 และ
ปี 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นต่อเนื่ อง เกิดจากการขยายจานวนยานพาหนะเพื่อให้บริ การ ด้วยการทาสัญญาเช่าทาง
การเงินเป็ นหลัก แต่สาหรับปี 2558 ทางบริ ษทั ได้ออกหุ น้ สามัญใหม่จานวน 160,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้ 0.25
บาทต่อหุ น้ เพื่อเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ทาให้ทางบริ ษทั ได้รับเงินสุ ทธิ หลังหัก
ค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนเท่ากับ 140.55 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในปี 2558
ลดลง

ส่วนที่ 3 - 23

แบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
14.2.4 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
บริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 31.76 ล้านบาท
เท่ากับ 43.01 ล้านบาท และเท่ากับ 133.95 ล้านบาท ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของรายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนในช่วง 3 ปี ที่
ผ่านมาเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด และลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เนื่ องจาก
รายได้จากการให้บริ การที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้รถโดยสารขนส่ งบุคลากรจากลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่
ทาให้ลกู หนี้การค้าเพิ่มขึ้น และในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ สามัญใหม่จานวน 160,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตรา
ไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ เพื่อเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 90.94 ล้านบาท
บริ ษทั มีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 72.26 ล้านบาทเท่ากับ
112.59 ล้านบาท และเท่ากับ 81.72 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น ร้อยละ 27.40 ร้อยละ 32.72 และร้อยละ 16.77 ของ
สิ นทรั พย์รวมตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี หนี้ สินหมุนเวียนลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เท่ากับ 30.86 ล้านบาท จากการชาระคื นเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นและเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น - บุคคล
เกี่ยวข้องกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนสู งกว่าหนี้ สินหมุนเวียนเท่ากับ 52.23 ล้านบาท
เนื่ องจากระหว่างปี 2558 ทางบริ ษทั ได้ออกหุ น้ สามัญใหม่เพื่อเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก
(IPO) ตามที่ กล่าวไปแล้ว บริ ษทั จึงนาเงิ นเพิ่มทุนที่ ได้รับบางส่ วนมาชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงินและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน และยังเหลือเงินสดอีกจานวนมาก จึงทาบริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องในปี 2558 เท่ากับ 1.64 เท่า ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจาก 0.38 เท่า ในปี 2557
สาหรับ Cash Cycle ของบริ ษทั จะพบว่าในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั มี Cash Cycle ติดลบเท่ากับ
7.50 วัน 6.54 วัน และ 7.02 วัน ตามลาดับ โดยสาเหตุที่ Cash Cycle ของบริ ษทั ติดลบ เนื่ องจาก บริ ษทั มีระยะเวลา
การชาระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าที่ยาวกว่าระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้การค้า

ส่วนที่ 3 - 24

ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรั บรอง
ว่า ข้อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้อ งครบถ้ว น ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผู อ้ ื่ น สาคัญ ผิด หรื อ ไม่ข าดข้อ มูล ที่ ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่ อให้แ น่ ใจว่า บริ ษทั ได้เ ปิ ดเผยข้อมูล ในส่ ว นที ่ เ ป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ มดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายปิ ยะ เตชากูล หรื อ นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายปิ ยะ เตชากูล หรื อ นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์

รองประธานกรรมการ / ที่ปรึ กษา

…………………………………….

2. นายปิ ยะ เตชากูล

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

……………………………………

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
1. นายปิ ยะ เตชากูล

ตาแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

1

ลายมือชื่อ
…………………………………….

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ดส่ ว
ความสั มพัน สันการ
ธ์ ทาง ถือหุ้น
ลาดับ รายชื่อ/ตาแหน่ ง อายุ
วุ
ฒ
ก
ิ
ารศึ
ก
ษา
ครอบครั
ว ใน
(ปี )
ระหว่ าง
ษทั
ผู้บริหาร บริ(%)
1. นายชาติชาย
54 - ปริ ญญาโท คณะ Business คู่สมรสคือ 9.16
พานิชชีวะ
Economics สาขาการค้า
นางสม
ระหว่างประเทศ และสาขา หะทัย
(ชื่อ-สกุลเดิม)
การตลาด มหาวิทยาลัยซาน พานิชชีวะ
- ไม่มี ฟรานซิ สโก
รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี คณะ Business
Economics สาขาการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยซาน
ฟรานซิ สโก
รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 9/2547

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิจ

2550 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
- ประธาน
(มหาชน)
บุคลากร
กรรมการบริ หาร
2554 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริ ษทั โกลบอล เอ็น ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย
ไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี จากัด
2540 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา

2551 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ชีวาทัย จากัด 1. ประกอบกิจการ ก่อสร้าง
(มหาชน)
โรงงาน คลังสิ นค้า ซื้ อ ขาย
เช่า และจัดการทรัพย์อื่น
เกี่ยวกับโรงงาน คลังสิ นค้า
2. ประกอบกิจการค้าที่ดิน
ทาการจัดสรรที่ดินและบ้าน

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ชีวาทัย อินเตอ การให้เช่า การ ขาย การซื้ อ
และดาเนินงานด้าน
เชนจ์ จากัด
อสังหาริ มทรัพย์

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั อมตะ
ปิ โตรเลียม จากัด

หน้ า 1

ให้เช่า อสังหาริ มทรัพย์ (เช่า
สถานที่ศูนย์การค้าพร้อม
บริ การสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวข้อง)

ลาดับ รายชื่อ/ตาแหน่ ง อายุ
(ปี )
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
(ต่อ)

วุฒิการศึกษา

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

สั ดส่ ว
นการ
ถือหุ้น
ใน
บริษทั
(%)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิจ

2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั กรมดิษฐ์
พาร์ค จากัด

ให้เช่าอาคาร พร้อมทั้ง
ให้บริ การ และ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
และให้เช่าที่ดิน

2537 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพ
ลน จากัด (มหาชน)

ลิซซิ่ ง (ให้เช่า ทรัพย์สิน) เช่า
ซื้ อ(รถยนต์ เครื่ องจักรและ
ทรัพย์สินอื่น )

2545 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ช้างไอแลนด์ รี รี สอร์ทและสปา
สอร์ท จากัด

2551 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน การให้เช่า ขาย ซื้ อ และ
จากัด
ดาเนินงาน ด้าน
อสังหาริ มทรัพย์

2551 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ดีที แอนด์ จี
จากัด

เข้าเป็ นหุน้ ส่ วน จากัดความ
รับผิดชอบในห้างหุน้ ส่ วน
จากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใน
บริ ษทั

2551 - ปัจจุบนั - รองประธาน
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั บางกอก
คริ สตัล จากัด

อิฐแก้ว กระเบื้อง - ผูผ้ ลิต,
ค้าส่ ง

2550 - ปัจจุบนั - ประธาน
กรรมการบริ หาร

บริ ษทั พารากอน คาร์ การให้เช่ายานยนต์ชนิดนัง่
เรนทัล จากัด
ส่ วนบุคคล รถกระบะ รถตู้
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน

2548 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทยศรี
ใหญ่
ประกันภัย จากัด
หน้ า 2

การประกันวินาศภัย

ลาดับ รายชื่อ/ตาแหน่ ง อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

นายชาติชาย
พานิชชีวะ
(ต่อ)

2.

นายวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

- ปริ ญญาโท คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะ
อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขา
เครื่ องกลขนถ่าย

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

สั ดส่ ว
นการ
ถือหุ้น
ใน
บริษทั
(%)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิจ

2550 - ปัจจุบนั - กรรมการ

(มหาชน)
บริ ษทั ทีทีแอล
อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน)

ปั่นเส้นดายและทอผ้า ซึ่ งใช้
วัตถุดิบจากเส้นใยสังเคราะห์
- ผุผ้ ลิต

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ทุนไพบูลย์
จากัด

ประกอบกิจการโฮลดิ้ง

2529 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ไพบูลย์ธุรกิจ ให้เช่าอาคารสถานที่และ
จากัด
เฟอร์นิเจอร์

2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ไพลักษณ์
จากัด

2536 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั สี มาธานี จากัด ห้องพัก,อาหาร, เครื่ องดื่ม,
อื่นๆ

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ค้าไพบูลย์
จากัด

พี่ชายของ 8.91 2548 - ปัจจุบนั
นางสหะทัย
พานิชชีวะ
ซึ่ งเป็ นคู่
สมรสนาย
ชาติชาติ
2547 - ปัจจุบนั
พานิชชีวะ
หน้ า 3

- รองประธาน
กรรมการ
- ที่ปรึ กษา
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการ

ประกอบกิจการโฮลดิ้ง

เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนจากัดความ
รับผิดชอบในห้างหุน้ ส่ วน
จากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั
จากัดและบริ ษทั มหาชน
จากัด
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
(มหาชน)
บุคลากร

บริ ษทั อมตะ
ปิ โตรเลียม จากัด

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์(เข่า
สถานที่ศูนย์การค้า พร้อม
บริ การสาธารณูปโภค)

ลาดับ รายชื่อ/ตาแหน่ ง อายุ
(ปี )
นายวิวฒั น์
กรมดิษฐ์
(ต่อ)

3.

นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
สมหะทัย
กรมดิษฐ์

วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ น
110/2557

50 - ปริ ญญาโท คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification
Program (DCP) รุ่ นที่
104/2551

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

สั ดส่ ว
นการ
ถือหุ้น
ใน
บริษทั
(%)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิจ

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั อมตะ ทราน
สปอร์ต

ให้เช่ารถยนต์พร้อมบริ การ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

2555 - ปัจจุบนั - ผูอ้ านวยการสาย
งานพัฒนาที่ดิน
2546 - 2554 - กรรมการ

บริ ษทั กรมดิษฐ์
คอร์ป จากัด

ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์(ที่ดิน
พื้นที่) พร้อมการให้บริ การที่
เกี่ยวข้อง(สาธารณูปโภค)

คู่สมรสของ 1.53 2556 - ปัจจุบนั
นายชาติชาย
พานิชชีวะ
และ
2555 - ปัจจุบนั
น้องสาวนาย
วิวฒั น์ กรม
ดิษฐ์
2547 - ปัจจุบนั

- กรรมการ

บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
(มหาชน)
บุคลากร

- กรรมการ
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น
- ประธานเจ้าหน้าที่ จากัด (มหาชน)
บริ หาร
- Pesident
- กรรมการ

ประกอบกิจการลงทุนใน
บริ ษทั อื่นๆ

Amata (Vietnam)
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
Joint Stock Company

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั โกลบอล เอ็น ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย
ไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี จากัด

2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา

2551 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ชีวาทัย จากัด 1.ประกอบกิจการ ก่อสร้าง
(มหาชน)
โรงงาน คลังสิ นค้า ซื้ อ ขาย

หน้ า 4

ลาดับ รายชื่อ/ตาแหน่ ง อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษา

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

สั ดส่ ว
นการ
ถือหุ้น
ใน
บริษทั
(%)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษทั

เช่า และจัดการทรัพย์อื่น
เกี่ยวกับโรงงาน คลังสิ นค้า
2.ประกอบกิจการค้าที่ดินทา
การจัดสรรที่ดินและบ้าน

นางสมหะทัย
พานิชชีวะ
(ต่อ)

4.

นายปิ ยะ เตชา
กูล
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไมมี –

ประเภทธุรกิจ

49 - ปริ ญญาโท คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขา
บริ หารรัฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 110/2557

ไม่มี

การให้เช่า การขาย การซื้ อ
และดาเนินงานด้าน
อสังหาริ มทรัพย์

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั ชีวาทัย
อินเตอร์เชนจ์ จากัด

ปัจจุบนั

บริ ษทั อมตะ โฮลดิ้ง นายหน้า ตัวแทน ส่ งออก
อาหารกระป๋ อง
จากัด

- กรรมการ

11.25 2558 - ปัจจุบนั - รักษาการ ผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
ฝ่ ายบุคคลและ
(มหาชน)
บุคลากร
ธุรการ
2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
2541 - ปัจจุบนั - หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด
ทรานส์เน็ต 2000

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั แก๊สแอนด์
ประกอบกิจการจาหน่าย
เกียร์ โซลูชนั่ ส์ จากัด อุปกรณ์และเครื่ องใช้ทาง
อุตสาหกรรม - ค้าปลีก, ค้า
ส่ ง

หน้ า 5

ให้บริ การขนส่ งทางบก

ลาดับ รายชื่อ/ตาแหน่ ง อายุ
(ปี )
5.

นางสุ วรรณี
คามัน่
(ชื่อ-สกุลเดิม)
สุ วรรณี มะธิ ตะ
โน

6.

นายกาชัย
บุญจิรโชติ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นายธนพล
ประสาทเขต
การณ์

วุฒิการศึกษา

63 - ปริ ญญาโท คณะแพทย์
ศาสตร์ สาขาการพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยควีนส์
แลนด์ เมืองบริ สเบน
ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี สถิติศาสตร์
บัณฑิต แผนกวิชาสถิติ
คณะพาณิ ชยศาสตร์การ
บัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation
Program (DCP) รุ่ นที่
118/2552
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Advance Audit Committee
Program (AACP) รุ่ นที่
27/2552
54 - ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) Director
Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 110/2557

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

สั ดส่ ว
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
นการ
ถือหุ้น
ใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
บริษทั
(%)
- 2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
- กรรมการอิสระ
(มหาชน)
บุคลากร
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2557 - ปัจจุบนั - เลขาธิ การ
2551 - 2557 - รองเลขาธิ การ

ไม่มี

-

มูลนิ ธิพฒั นาไท
หน่วยงานภาครัฐ
สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
- กรรมการอิสระ
(มหาชน)
บุคลากร
- กรรมการตรวจสอบ
2529 - ปัจจุบนั - หัวหน้าสานักงาน

หน้ า 6

สานักกฎหมายนิ ติพล ที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย

ลาดับ รายชื่อ/ตาแหน่ ง อายุ
(ปี )
7.

ดร.สุ พจน์
เธี ยรวุฒิ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

50 - ปริ ญญาเอก Electronic
Engineering
มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
- ปริ ญญาโท Information and
Computer Sciences
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโต
โยฮาชิ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริ ญญาตรี (เกียรติยมอันดับ
หนึ่ง)คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
Director Certification
Program (DCP) รุ่ น
195/2557,
- ประกาศนียบัตร สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย Finance for
Non-Finance Directors
(FND) รุ่ น 20/2548

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

สั ดส่ ว
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
นการ
ถือหุ้น
ใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
บริษทั
(%)
- 2556 - ปัจจุบนั - กรรมการ
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
- กรรมการอิสระ
(มหาชน)
บุคลากร
- กรรมการ
ตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
2557 - ปัจจุบนั - ผูอ้ านวยการ

โครงการความร่ วมมือ สถาบันการศึกษา
ระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กบั
ภาคอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ
- กรรมตรวจสอบ

บริ ษทั ชิลแมทซ์
จากัด

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั บูลฟิ นิ กซ์อิน ให้บริ การทางวิศวกรรมและ
โนเวชัน่ จากัด
ให้คาปรึ กษาด้านเทคนิค

จาหน่ายอุปกรณ์และระบบ
ปรับอากาศ - นาเข้า,ค้าปลีก
,ค้าส่ ง

2555 - 2557

- ผูช้ ่วยอธิ การบดี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษา

2550 - 2554

- ผูอ้ านวยการ

สถาบันวิจยั และ
พัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม

หน่วยงานภาครัฐ
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ลาดับ รายชื่อ/ตาแหน่ ง อายุ
(ปี )
8.

นายภาสกร
เชี่ยวชาญกิจ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

9.

นางสาว
นิชานันท์
รัตนเกตุ

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาว
ณภาภรณ์
รัตนเกตุ
10. นายนฤบดี
ยี่บุญยันต์
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี 11. นางสาวพรรณี
คูหาวัลย์
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

37 - ปริ ญญาตรี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขา
ออกแบบเครื่ องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

สั ดส่ ว
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
นการ
ถือหุ้น
ใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
บริษทั
(%)
- 2557 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายซ่อม บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
บารุ ง
(มหาชน)
บุคลากร
2556

44 - ปริ ญญาโท คณะ
บริ หารธุรกิจ (MBA) สาขา
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี คณะ
บริ หารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
35 - ปริ ญญาตรี คณะ
บริ หารธุรกิจ สาขาการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นท
ร์

ไม่มี

37 - ปริ ญญาโท คณะ
บริ หารธุรกิจ (MBA)
สาขาวิชาการบัญชีบริ หาร
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขา
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

ไม่มี

ไม่มี

-

-

บริ ษทั เนชัน่ แนล
ส่ งออก ขายปลีก ขายส่ งแป้ ง
สตาร์ช แอนด์ เคมิเคล มันสาปะหลังแปรรู ป
(ไทยแลนด์) จากัด

2547 - 2555

- Engineer Head
Section
2548 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ

บริ ษทั สยามเดลมอง
เต้ จากัด
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด
(มหาชน)

พืชผลไม้บรรจุภาชนะปิ ด
ผนึก
ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
บุคลากร

2550 - ปัจจุบนั - กรรมการ

บริ ษทั เอ็น พี อาร์
ทรานส์ ทัวร์ จากัด

ประกอบกิจการขนส่ ง
พนักงานบริ ษทั ต่างๆ

2556 - 2558 - ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล - บริ ษทั เอทีพี 30
(แจ้งลาออก 1 และธุรการ
จากัด (มหาชน)
กันยายน 2558)
2550 - 2556

-

- Maintenance
Supervisor

- หัวหน้าแผนก
ทรัพยากรมนุษย์
2552 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
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- ให้บริ การรถโดยสาร
รับส่ งบุคลากร

- บริ ษทั บางกอก
- จาหน่ายอะไหล่สินค้า
โคมัตสุ เซลส์ จากัด
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
(มหาชน)
บุคลากร

ลาดับ รายชื่อ/ตาแหน่ ง อายุ
(ปี )
12. นางสาวโชติกา
วีระศิลป์
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- นางสาว
จินตนา
วีระศิลป์
13. นายชัยยุทธ
นวลสาย
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

14. นางสาวสุ มาลี
เอกนิพิฐสริ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

31 - ปริ ญญาตรี คณะบัญชี สาขา
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

ความสั มพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

สั ดส่ ว
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
นการ
ถือหุ้น
ใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
บริษทั
(%)
- 2557 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
และควบคุม
(มหาชน)
บุคลากร
2549 - 2557

41 - ปริ ญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นคริ นทร์
- ปริ ญญาตรี คณะ
บริ หารธุรกิจ สาขาบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นคริ นทร์
45 - ปริ ญญาโท คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
- ปริ ญญาตรี คณะอักษร
ศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปกร

ไม่มี

ไม่มี

-

-

ผูช้ ่วยอาวุโส
ผูต้ รวจสอบบัญชี

บริ ษทั สานักงาน อี
วาย จากัด

สานักงานตรวจสอบบัญชี

2557 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายความ
ปลอดภัย

บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
(มหาชน)
บุคลากร

2556 - 2557

- เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ

บริ ษทั สาปะหลัง
พัฒนา จากัด

2550 - 2556

- เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ

บริ ษทั ส.วชิรพันธุ์ ซี บริ การบรรจุผลิตภัณฑ์หีบ
เนียร์ จากัด
ห่อ

2557-ปัจจุบนั เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด ให้บริ การรถโดยสารรับส่ ง
(มหาชน)
บุคลากร

2548-ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

สานักงานผูแ้ ทน เกีย สานักงานผูแ้ ทนเพื่อให้
โพรเซส เอ็นจิเนี่ยริ่ ง คาแนะนาในด้านต่างๆ
พีทีอี. ลิมิเต็ด.
เกี่ยวกับตัวสิ นค้าของ
สานักงานใหญ่ที่จาหน่ายใน
ประเทศไทย

หน้ า 9

ผลิตและจาหน่ายแป้ งมัน
สาปะหลังดัดแปลง

ข้ อมูลบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. นายปิ ยะ เตชากูล
5. นางสุ วรรณี คามัน่
6. ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
8. นายชัยยุทธ นวลสาย
9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์
10. น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
11. นายนฤบดี ยี่บุญยันต์
12. น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
13. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
14. นางสาวสุ มาลี เอก
นิพิฐสริ

บริษทั

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

บมจ. เอทีพี 30

1

2

3

x,,@,/,///(20.14%)B
$,+,@,/,///(15.09%)B
xx,///(20.14%)B
xx,=,@,/,//,///(22.39%)B
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx,=
xx,xxx,xxxx
C,//,=
//
C,//,=
C,//
//
//

x,@,///(51.00%)**

xx,@,///(100%)*

x,@,#

xx,@,///(51.00%)**

xx,@,///(100%)*

xx,@,#

////

หน้ า 10

4

5

xx,@,///(99.99%)*** xx,@,///(35.00%)**
xx,@,///(25.00%)^
xx,@,///(99.99%)***
///(35.00%)**

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. นายปิ ยะ เตชากูล
5. นางสุ วรรณี คามัน่
6. ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
8. นายชัยยุทธ นวลสาย
9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์
10. น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
11. นายนฤบดี ยี่บุญยันต์
12. น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
13. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
14. นางสาวสุ มาลี เอกนิพิฐสริ

บริษทั
บมจ. เอทีพี 30

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
6

x,xx,@,/,///(20.14%)B xx,@,///(25.00%)**
$,+,@,/,///(15.09%)B
///(75.00%)
xx,///(20.14%)B
///(25.00%)**
xx,=,@,/,//,///(22.39%)B
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx,=
xx,xxx,xxxx
C,//,=
//
C,//,=
C,//
//
//
////

7

8

9

10

xx,@,///(17.21%)

xx,@,#

xx,@,///(16.00%)*
///(16.00%)*

xx,@,///(47.25%)
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รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. นายปิ ยะ เตชากูล
5. นางสุ วรรณี คามัน่
6. ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
8. นายชัยยุทธ นวลสาย
9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์
10. น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
11. นายนฤบดี ยี่บุญยันต์
12. น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
13. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
14. นางสาวสุ มาลี เอกนิพิฐสริ

บริษทั
บมจ. เอทีพี 30

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
11

x,xx,@,/,///(20.14%)B
$,+,@,/,///(15.09%)B
xx,///(20.14%)B
xx,=,@,/,//,///(22.39%)B
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx,=
xx,xxx,xxxx
C,//,=
//
C,//,=
C,//
//
//
////

12

13

xx,@,///(49.99%)***

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

///(49.99%)***

///(50.00%)*****

14

xx,@,///(4.23%)

xx,@, #
xxx,xxxx
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15

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. นายปิ ยะ เตชากูล
5. นางสุ วรรณี คามัน่
6. ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
8. นายชัยยุทธ นวลสาย
9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์
10. น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
11. นายนฤบดี ยี่บุญยันต์
12. น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
13. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
14. นางสาวสุ มาลี เอกนิพิฐสริ

บริษทั

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

บมจ. เอทีพี 30

16

17

x,xx,@,/,///(20.14%)B

xx,@,///(25.00%)**

xx,@,
///(68.26%)*****

$,+,@,/,///(15.09%)B
xx,///(20.14%)B
xx,=,@,/,//,///(22.39%)B
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx,=
xx,xxx,xxxx
C,//,=
//
C,//,=
C,//
//
//
////

18

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

xx,@,///(99.99%)
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19

20

$

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

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. นายปิ ยะ เตชากูล
5. นางสุ วรรณี คามัน่
6. ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
8. นายชัยยุทธ นวลสาย
9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์
10. น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
11. นายนฤบดี ยี่บุญยันต์
12. น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
13. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
14. นางสาวสุ มาลี เอกนิพิฐสริ

บริษทั

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

บมจ. เอทีพี 30

21

22

23

x,xx,@,/,///(20.14%)B

xx,@,///(25.00%)**

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

xx,@,
///(2.8644%)*****

$,+,@,/,///(15.09%)B
xx,///(20.14%)B
xx,=,@,/,//,///(22.39%)B
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx,=
xx,xxx,xxxx
C,//,=
//
C,//,=
C,//
//
//
////

24

25

xx,@,///(99.99%)
///(25.00%)**

///(50.00%)**
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///(2.8644%)*****

xx,@

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการ
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
2. นายวิวฒ
ั น์ กรมดิษฐ์
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
4. นายปิ ยะ เตชากูล
5. นางสุ วรรณี คามัน่
6. ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ
7. นายกาชัย บุญจิรโชติ
8. นายชัยยุทธ นวลสาย
9. น.ส.โชติกา วีระศิลป์
10. น.ส.นิชานันท์ รัตนเกตุ
11. นายนฤบดี ยี่บุญยันต์
12. น.ส.พรรณี คูหาวัลย์
13. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ
14. นางสาวสุ มาลี เอกนิพิฐสริ

บริษทั ฯ
บมจ.เอทีพี 30
x,xx,@,/,///(20.14%)B
$,+,@,/,///(15.09%)B
xx,///(20.14%)B
xx,=,@,/,//,///(22.39%)B
xx,xxx,xxxx
xx,xxx,xxxx,=
xx,xxx,xxxx
C,//,=
//
C,//,=
C,//
//
//
////

บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
26

27

///(8.00%)A
xx,@

///(11.76%)

28

xx,@,///(99.94%)
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หมายเหตุ :
1) x : ประธานกรรมการ, $ : รองประธานกรรมการ, + : ที่ปรึ กษา, xx: กรรมการ, xxx: กรรมการตรวจสอบ, xxxx : กรรมการอิสระ, @: กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม,
/: กรรมการบริ หาร, = : กรรมการบริ หารความเสี่ ยง, //: ผูบ้ ริ หาร, /// : ผูถ้ ือหุน้ , //// : เลขานุการบริ ษทั ,# : ไม่มีขอ้ มูลเปิ ดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจาก DBD
2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั นั้น
3) *: สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยกลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริ ศ พานิช
ชีวะ / เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ)
4) ** : สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยผ่านบริ ษทั ชาติชีวะ จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ / นางสมหะทัย พานิชชีวะ / นายพาทิศ พานิชชีวะ / นายสาริ ศ พานิชชีวะ
/ เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ)
5) *** : สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยผ่านบริ ษทั ชีวาทัย จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ)
6) **** : สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยผ่านบริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด (มหาชน) (เกี่ยวข้องกับ นายชาติชาย พานิชชีวะ)
7) ***** : สัดส่ วนการถือหุน้ โดยผ่าน บริ ษทั ไพลักษณ์ จากัด และนายชาติชาย พานิชชีวะ และนางสมหะทัย พานิชชีวะ
(ซึ่ งบริ ษทั ไพลักษณ์ ถือโดย บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด)
8) ^ : สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยผ่านบริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ )
9) A : สัดส่ วนการถือหุ น้ โดยผ่านบริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด (เกี่ยวข้องกับ นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์)
10) B : รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และสัดส่ วนการถือหุน้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
- กลุ่มนายปิ ยะ เตชากูล สัดส่ วนร้อยละ 22.39 ประกอบด้วย นายปิ ยะ เตชากูลและนางสายสุ ทธิ์ เตชากูล
- กลุ่มพานิชชีวะ สัดส่ วนร้อยละ 20.14 ประกอบด้วย นายชาติชาย พานิชชีวะ นางสมหะทัย พานิชชีวะ นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริ ศ พานิชชีวะ เด็กหญิ ’
อาภาพิศ พานิชชีวะ นาวสาวนันทิยา พานิชชีวะ นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ และนางจรู ญลักษณ์ พานิชชีวะ
กลุ่มกรมดิษฐ์ สัดส่ วนร้อยละ 15.09 ประกอบด้วยนายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์ บริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด และนางสาววิชยา กรมดิษฐ์
11) C : นายชัยยุทธ นวลสาย ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป
นายนฤบดี ยี่บุญยันต์ ได้แจ้งลาออกจากการเป็ น ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2558 เป็ นต้นไป
นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ น รองกรรมการผูจ้ ดั การ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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รายชื่อบริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
รายชื่อบริษทั
1. บริ ษทั โกลบอล เอ็นไวรอน

เมนทอล เทคโนโลยี จากัด
2. บริ ษทั ชาติชีวะ จากัด
3. บริ ษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)
4. บริ ษทั ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์
5.
6.
7.
8.

จากัด
บริ ษทั อมตะ ปิ โตรเลียม จากัด
บริ ษทั กรมดิษฐ์ พาร์ค จากัด
บริ ษทั แก๊สแอนด์เกียร์ โซลูชนั่ ส์
จากัด
บริ ษทั คาเธ่ยล์ ีสแพลน จากัด
(มหาชน)

9. บริ ษทั ค้าไพบูลย์ จากัด
10. บริ ษทั ช้างไอแลนด์ รี สอร์ท
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

จากัด
บริ ษทั ชิลแมทช์ จากัด
บริ ษทั ชีวาทัย ฮัพ ซูน จากัด
บริ ษทั ดีที แอนด์ จี จากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจากัด ทรานส์เน็ต
2000
บริ ษทั ทีทีแอล อุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทุนไพบูลย์ จากัด
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บลูฟินิ กซ์อินโนเวชัน่

ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การบาบัดน้ าเสี ย
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
1. ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลังสิ นค้า ซื้ อ ขาย เช่า และจัดการทรัพย์อื่นเกี่ยวกับ
โรงงาน คลังสิ นค้า
2. ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทาการจัดสรรที่ดินและบ้าน
การให้เช่า การขาย การซื้ อและดาเนินงานด้านอสังหาริ มทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (เช่าสถานที่ศูนย์การค้า พร้อมบริ การสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง)
ให้เช่าอาคาร พร้อมทั้งให้บริ การและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและให้เช่าที่ดิน
ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์และเครื่ องใช้ทางอุตสาหกรรม - ค้าปลีก,ค้าส่ ง
ลิซซิ่ ง (ให้เช่าทรัพย์สิน) เช่าซื้ อ (รถยนต์ เครื่ องจักร และทรัพย์สินอื่น )
เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่ วนจากัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั จากัด
และบริ ษทั มหาชนจากัด
รี สอร์ทและสปา
จาหน่ายอุปกรณ์และระบบปรับอากาศ - นาเข้า,ค้าปลีก,ค้าส่ ง
การให้เช่า ขาย ซื้ อและดาเนินงานด้านอสังหาริ มทรัพย์
เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั
ให้บริ การขนส่ งทางบก
ปั่นเส้นด้ายและทอผ้าซึ่ งใช้วตั ถุดิบจากเส้นใยสังเคราะห์ - ผูผ้ ลิต
ประกอบกิจการโฮลดิ้ง
การประกันวินาศภัย
บริ การทางวิศวกรรมและให้คาปรึ กษาทางเทคนิค
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รายชื่อบริษทั
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

จากัด
บริ ษทั บางกอก คริ สตัล จากัด
บริ ษทั พารากอน คาร์ เรนทัล
จากัด
บริ ษทั ไพบูลย์ธุรกิจ จากัด
บริ ษทั ไพลักษณ์ จากัด
บริ ษทั สี มาธานี จากัด
บริ ษทั อมตะ ทรานสปอร์ต จากัด
บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั อมตะ โฮลดิ้ง จากัด

27. บริ ษทั กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด
28. บริ ษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์

จากัด

ประเภทธุรกิจ
อิฐแก้ว กระเบื้อง-ผูผ้ ลิต,ค้าส่ ง
การให้เช่ายานยนต์ชนิดนัง่ ส่ วนบุคคลรถกระบะ รถตูแ้ ละรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
ให้เช่าอาคารสถานที่และเฟอร์นิเจอร์
ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง
ห้องพัก,อาหาร,เครื่ องดื่ม,อื่นๆ
ให้เช่ารถยนต์ พร้อมบริ การอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกิจการลงทุนในบริ ษทั อื่นๆ
นายหน้า ตัวแทน ส่ งออก อาหารกระป๋ อง-ส่ งออก
การใช้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน พื้นที่) พร้อมการให้บริ การที่เกี่ยวข้อง (สาธารณูปโภค)
ขายหนังสื อ
ประกอบกิจการให้บริ การขนส่ งพนักงานบริ ษทั ต่างๆ

หน้ า 18

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของ
บริษัทย่ อย

บริษทั ไม่ มบี ริษทั ย่ อยหรือบริษทั ร่ วม

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริษัท (compliance)

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากัด ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยหัวหน้าทีม
ตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน ดังนี้
ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สั
ด
ส่
ว
น
ความสั มพันธ์ การถือ
อายุ
ทางครอบครั
ว หุ้นใน
ลําดับ รายชื่อ/ตําแหน่ ง (ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
บริษทั
ผู้บริหาร
(%)
1.

นางสาวมนพัทธ์
ภูมิรัตนจริ นทร์
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวกุลยา
ภูมิรัตนจริ นทร์

41 - ปริ ญญาตรี หลักสู ตรบัญชี
บัณฑิต สาขาการบัญชี คณะ
บัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

-

-

- ปริ ญญาโท หลักสู ตรบัญชี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
บริ หาร คณะพาณิ ชย์ศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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)
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2551 - ปัจจุบนั Senior
Internal
audit
manager

บริ ษทั พี
แอนด์แอล
อินเทอร์นอล
ออดิท จํากัด

- ให้บริ การตรวจสอบภายใน
ตัวอย่างธุรกิจที่ให้การตรวจสอบ
ได้แก่
- ธุรกิจโทรคมนาคม
- ธุรกิจซื้อ มาขายไป(สิ นค้าไอที)
- ธุรกิจผลิตชิน้ ส่ วนรถยนต์
- ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
- ธุรกิจบริ การเรื อเฟอร์รี่
- ธุรกิจผลิตจิวเวลลี่
- ธุรกิจโรงพยาบาล
- ธุรกิจโรงภาพยนตร์
- ธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ท
- ธุรกิจสิ นเชื่อเงินสดส่ วนบุคคล
- ธุรกิจจําหน่ายพลังงาน
(ชีวมวล)
- ธุรกิจผลิตสิ นค้าเครื่ องดื่ม
- เป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน

ลําดับ รายชื่อ/ตําแหน่ ง อายุ
(ปี )
1.

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ดส่ วน
ความสั มพันธ์ สัการถื
ทางครอบครัว หุ้นในอ
ระหว่ าง
บริษทั
ผู้บริหาร
(%)

นางสาวมนพัทธ์
ภูมิรัตนจริ นทร์

ประสบการณ์ การทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2548 - 2549

Marketing
Officer

หลักทรัพย์
ซีมิโก้ จํากัด
(มหาชน)

2546 - 2547

Assistant
Teacher

มหาวิทยาลัย - สถาบันการศึกษา
ธุรกิจ
บัณฑิตย์
(คณะบัญชี )

2541 - 2546

Accountant
staff

สมาคม
เทคโนโลยี

(ต่อ)

หน้ า 2

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิจ

- สมาคมเทคโนโลยี

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์ สิน

บริษทั ไม่ มกี ารประเมินราคาทรัพย์ สิน

เอกสารแนบ 5 รายงานและงบการเงินปี 2557 และปี 2558

บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จากัด
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และ
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและหมายเหตุ
เรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงิน
โดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 เกี่ยวกับการแก้ไขการคานวณค่าเสื่ อมราคา โดยบริ ษทั ฯ
ได้ปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็ นตัวเลขเปรี ยบเทียบแล้ว ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ได้มี
เงื่อนไขในเรื่ องนี้
เรื่องอืน่
บริ ษทั ฯได้เคยนาเสนองบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารได้ตรวจพบความคลาดเคลื่อนในการคานวณค่าเสื่ อมราคาตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
1.3 บริ ษทั ฯจึงได้มีการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขึ้นใหม่และแก้ไขข้อผิดพลาดของงวด
ก่อนตามที่กล่าวไว้ในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 21 พฤษภาคม 2558

2

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

8
9
17

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)

10,827,707
23,112,079
490,657
1,647,648
6,933,125
43,011,216

2,198,806
22,812,247
1,647,838
5,101,963
31,760,854

1,740,944
27,827,446
1,550,070
2,871,190
33,989,650

426,554
295,504,391
5,050,594
519,189
123,294
301,624,022
344,635,238

271,395
226,420,827
3,884,012
538,210
818,115
231,932,559
263,693,413

265,457
178,843,552
2,200,306
426,320
847,359
182,582,994
216,572,644

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)

10
6
11

19,415,201
5,000,000
30,484,322

3,000,000
31,545,763

5,000,000
30,120,129

12

53,119,252

33,542,745

28,119,007

13

3,340,326

3,044,260

-

618,479
607,528
112,585,108

618,479
508,916
72,260,163

377,965
173,847
63,790,948

12

145,358,648

110,299,603

83,080,170

13

1,703,318

5,043,645

-

735,847
11,143,358
1,241,616
789,305
160,972,092
273,557,200

1,354,326
7,296,163
718,247
391,802
125,103,786
197,363,949

1,171,242
5,119,199
582,394
287,302
90,240,307
154,031,255

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
กาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
รอตัดบัญชีภายในหนึ่ งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จาก
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
กาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
รอตัดบัญชี - สุ ทธิ จากส่ วนที่ตดั จาหน่ายภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2556

17
14

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

2,800,000
28,278,038
71,078,038
344,635,238
-

2,400,000
23,929,464
66,329,464
263,693,413
-

2,000,000
20,541,389
62,541,389
216,572,644
-

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

17

17

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2557

234,311,237
697,977
235,009,214

206,142,115
743,168
206,885,283

189,921,187
17,905,804
207,826,991
27,182,223
(15,206,964)
11,975,259
(3,938,310)
8,036,949

169,197,470
18,767,306
187,964,776
18,920,507
(10,671,008)
8,249,499
(2,461,424)
5,788,075

(360,469)
72,094
(288,375)

-

7,748,574

5,788,075

0.05

0.04

18

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

11,975,259

8,249,499

25,521,253
80,696
(618,479)
190
95,901
189,900
(7,759)
15,206,964

19,070,870
30,180
2,263,429
(538,459)
135,853
(16,609)
10,671,008

52,443,925

39,865,771

(299,832)
(490,657)
318,143
624,748

(2,984,801)
(2,230,773)
25,698

4,058,065
98,612
397,503
57,150,507
(27,000)
545,391
7,759
(16,376,561)
(2,308,084)
38,992,012

3,145,326
335,069
104,500
38,260,790
1,550,070
16,609
(10,671,008)
(2,044,188)
27,112,273

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันเพิม่ ขึ้น
จ่ายชาระเจ้าหนี้สินทรัพย์
ซื้อยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งเพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่าการเงิน
รายการซื้อสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

(155,158)
(3,904,506)
(3,971,306)
700,000
(7,330,970)

(5,938)
(6,839,198)
(16,618,189)
950,000
(22,513,325)

17,000,000
5,000,000
(37,772,880)
(3,044,261)
(4,215,000)
(23,032,141)
8,628,901
2,198,806
10,827,707
-

(2,000,000)
24,151,600
(33,595,591)
9,500,000
(1,412,095)
(785,000)
(4,141,086)
457,862
1,740,944
2,198,806
-

92,408,432
-

50,087,162
3,904,506

บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชาระแล้ว

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการการแก้ไขการคานวณค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง (หมายเหตุ 2.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลังการปรับปรุง

40,000,000
40,000,000
40,000,000

2,000,000
2,000,000
400,000
2,400,000

24,470,411
(3,929,022)
20,541,389
(400,000)
(2,000,000)
5,788,075
5,788,075
23,929,464

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการการแก้ไขการคานวณค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง (หมายเหตุ 2.1)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - หลังการปรับปรุง
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

40,000,000
40,000,000
40,000,000

2,400,000
2,400,000
400,000
2,800,000

28,109,933
(4,180,469)
23,929,464
(400,000)
(3,000,000)
8,036,949
(288,375)
7,748,574
28,278,038

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รวม
66,470,411
(3,929,022)
62,541,389
(2,000,000)
5,788,075
5,788,075
66,329,464
70,509,933
(4,180,469)
66,329,464
(3,000,000)
8,036,949
(288,375)
7,748,574
71,078,038
-

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.
1.1

ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จากัดซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
โดยมี บริ ษ ทั อมตะทรานสปอร์ ต จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ที่ จดทะเบี ย นจัดตั้ง ในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการให้บริ การขนส่ ง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 700/199
หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ต่ อมาเมื่ อ วัน ที่ 14 มี น าคม 2558 ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2558 ของบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ
แปรสภาพจากบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด โดยบริ ษทั ฯ
จดทะเบียนการแปรสภาพบริ ษทั และได้เปลี่ ยนชื่ อจากเดิม “บริ ษทั เอที พี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด” เป็ น
“บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)” กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

1.2

ข้ อสมมติฐานทางการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมีหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจานวน 71
ล้า นบาท และจ านวน 40 ล้า นบาท ตามล าดับ ถึ ง แม้ว่า ปั จ จัย ดัง กล่ า วจะท าให้ เ กิ ด ข้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ
ความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั ฯ แต่เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นได้ให้คามัน่ เป็ นหนังสื อที่จะให้
การสนับสนุ นทางการเงิ นอย่างต่อเนื่ องแก่บริ ษทั ฯ จากเหตุผลดังกล่ าวงบการเงิ นยังคงจัดทาขึ้นภายใต้
ข้อสมมติฐานในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ

1.3

บริ ษทั ฯได้เคยนาเสนองบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 อย่างไร
ก็ตาม ฝ่ ายบริ หารได้ตรวจพบความคลาดเคลื่ อนในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรั บขนส่ ง
บริ ษทั ฯจึงได้มีการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขึ้นใหม่และแก้ไขข้อผิดพลาดของ
งวดก่อนตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ก าหนดในพระราชบัญญัติวิช าชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
1

2.1

การแก้ไขการคานวณค่ าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
บริ ษทั ฯได้จดั ทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้นาเสนองบการเงินดังกล่าวแล้ว
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อมาในระหว่างการจัดทางบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มี นาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ พบว่า ข้อมู ล ต้นทุ นของยานพาหนะที่ ใ ช้ใ นการค านวณค่ า เสื่ อมราคา
ไม่สอดคล้องกับยอดคงเหลื อในบัญชี แยกประเภทและทะเบี ย นสิ นทรั พย์ บริ ษทั ฯจึงได้ปรับย้อนหลัง
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และนาเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2556 เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ผลสะสมของการแก้ไขรายการดังกล่าวเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จานวนเงินของรายการปรับปรุ ง ที่ มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จมีดงั นี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
งบแสดงฐานะการเงิน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์ลดลง
กาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
รอตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรลดลง

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2556

1,325

2,281

497
395
2,753
4,180

398
310
1,560
3,929
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรหรือขาดทุน:
รายได้อื่นเพิ่มขึ้น
ต้นทุนจากการให้บริ การเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯลดลง
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

122
1,169
1,904
1,108
251
0.002
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เ ริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และที่ จ ะมี ผ ลบังคับ ในอนาคต
มีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) การรวมธุ รกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขายและการด าเนิ น งาน
ที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงานดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที่ มี ภาวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทั้งหมดตามที่ กล่ าวข้างต้นได้รับการปรั บปรุ งและจัดให้มี ข้ ึ นเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจานวนมาก ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศโดยการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นในครั้ งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
เชื่ อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ ในปี ที่นามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับ ปรั บ ปรุ ง นี้ ก าหนดให้ กิ จ การต้อ งรั บ รู ้ ร ายการก าไรขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิ มอนุ ญาตให้กิจการ
เลื อกรั บรู ้ รายการดังกล่ าวทันที ในก าไรขาดทุ น หรื อในก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อทยอยรั บรู ้ ในกาไร
ขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรั บ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
อะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า

5

4.5 ยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสม และค่ า เผื่ อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

-

10
5, 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับยานพาหนะสาหรับขนส่ งระหว่างประกอบและทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯตัดรายการยานพาหนะสาหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจากบัญชี
4.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน กั บ บริ ษัท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษัท ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.7 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ า ยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ที่ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วน
ดอกเบี้ ย จ่ า ยจะบัน ทึ ก ในส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม าตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สั ญญาเช่ า ยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ที่ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.8 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง และ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ คื นหมายถึ ง มู ล ค่ า ยุติธ รรมหัก ต้นทุ นในการขายของสิ นทรั พ ย์หรื อมู ล ค่ า จากการใช้สิ น ทรั พ ย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.9 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษ ัท ฯค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน โดยใช้วิ ธี คิ ด ลด
แต่ ล ะหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ สระได้ทาการประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.10 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ตได้
เกิ ด ขึ้ นแล้ ว และมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่ า บริ ษัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.11 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณ
จากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดท างบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จและการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ
มีดงั นี้
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สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญของลู กหนี้ ฝ่ ายบริ หารจ าเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิ จในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ า เสื่ อมราคาของยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้ สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรั บผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี และขาดทุ น
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มี รายการธุ รกิ จที่ ส าคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่ าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2557
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ การรถร่ วม
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

4.3
7.4
1.1
0.6

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

2556
4.5
4.7
0.8
-

อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราตามสัญญา
ร้อยละ 8.5 ต่อปี

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2556

2557
ลูกหนีอ้ นื่ - บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
กรรมการของบริ ษทั ฯ
ค่ าเบีย้ ประกันภัยล่ วงหน้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (มีกรรมการร่ วมกัน)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
ต้นทุนบริ การรถร่ วมค้างจ่าย (มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน)
ต้นทุนบริ การรถร่ วมค้างจ่าย (น้องชายของผูบ้ ริ หาร)
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย (มีกรรมการร่ วมกัน)
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย (มีกรรมการร่ วมกัน)

-

644

3,766

3,207

942
145
1,087

942
177
1,119

3,489
120
3,609

1,328
114
1,442

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย - บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงค้างของเงินกูย้ ืมระยะสั้นระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินกูย้ ืม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นระหว่างปี
10,000

ลดลงระหว่างปี
(5,000)

(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
5,000
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ยอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี เงินกูย้ ืมนี้ ค้ าประกัน
โดยการจานายานพาหนะสาหรับขนส่ งบางส่ วนของบริ ษทั ฯ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 และ 2556 บริ ษัท ฯมี ค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

7.

2557
6,200
89
6,289

(หน่วย: พันบาท)
2556
4,193
83
4,276

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
2557
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า
รายได้คา้ งรับ
รวม
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กรรมการ (หมายเหตุ 6)
เงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
2556

21,735

21,380

224
21,959
1,026
22,985

712
22,092
22,092

110
17
127
23,112

279
365
44
32
720
22,812
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8.

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบาท)
ยานพาหนะ
สาหรับขนส่ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย - ปรับปรุ งใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - ปรับปรุ งใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยานพาหนะ
สาหรับขนส่ง
ระหว่างประกอบ

รวม

213,500
68,979
(26,429)
18,722
274,772
94,476
(1,115)
158
368,291

3,717
15,578
(18,722)
573
573

217,217
84,557
(26,429)
275,345
94,476
(1,115)
158
368,864

38,416
18,505
(7,996)
48,925
24,490
(335)
73,080

-

38,416
18,505
(7,996)
48,925
24,490
(335)
73,080

225,848

573

226,421

294,931

573

295,504

ค่ าเสื่อมราคาสาหรับปี
2556 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ ) - ปรับปรุ งใหม่

18,505

2557 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ )

24,490

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อของยานพาหนะสาหรั บขนส่ งซึ่ งได้มาตามสัญญาเช่ า
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจานวนประมาณ 249.7 ล้านบาท (2556: 175.5 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นายานพาหนะสาหรับขนส่ งมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวนประมาณ 28.8 ล้านบาท (2556: 19.6
ล้านบาท) ไปค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินและกรรมการ
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9.

อุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)
เครื่ องตกแต่ง

ส่ วนปรับปรุ ง

ส่ วนปรับปรุ ง

และเครื่ องใช้

เครื่ องมือ

อาคารเช่า

อาคารเช่า

สานักงาน

เครื่ องใช้

ระหว่างก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

1,423

1,564

997

42

4,026

ซื้อเพิ่ม

1,176

826

185

7

2,194

7

42

-

(49)

-

2,606

2,432

1,182

-

6,220

960

893

50

-

1,903

3,566

3,325

1,232

-

8,123

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

280

897

606

-

1,783

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

102

290

160

-

552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

382

1,187

766

-

2,335

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

187

417

134

-

738

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

569

1,604

900

-

3,073

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2,224

1,245

416

-

3,885

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,997

1,721

332

-

5,050

โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2556 (จานวน 0.4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ)

552

2557 (จานวน 0.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ)

738
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10. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

2557
(ร้อยละต่อปี )
8.5

2556
(ร้อยละต่อปี )
MOR+1.5
-

2557

2556

19,415

3,000
-

19,415

3,000

วงเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ค้ าประกันโดยการจานายานพาหนะสาหรั บขนส่ งบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯ
11. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

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

2557
22,016
1,087
433
3,278
3,489
120
61
30,484

(หน่วย: พันบาท)
2556
19,710
1,119
296
3,904
5,045
1,328
114
30
31,546

2557
232,606
(34,128)
198,478
(53,119)

(หน่วย: พันบาท)
2556
169,048
(25,205)
143,843
(33,543)

12. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

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

145,359

110,300
14

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

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
66,790
165,816
232,606
(13,671)
(20,457)
(34,128)
53,119

145,359

198,478

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
43,865
125,183
169,048
(10,322)
(14,883)
(25,205)
33,543

110,300

143,843

13. เงินกู้ยมื ระยะยาว
ในปี 2556 บริ ษทั ฯทาสัญญากู้ยืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยมีวงเงิ นตาม
สัญญาจานวน 9.5 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืมขั้นต่ า
ของธนาคาร (MLR) บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระคืนเป็ นรายเดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วเต็มจานวน
วงเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น ค้ าประกันโดยการจานายานพาหนะสาหรั บขนส่ งบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯ
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14. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้
ดังนี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2557
718
135
29
360
1,242

(หน่วย: พันบาท)
2556
582
113
23
718

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

2557
135
29
164

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้รายการต่อไปนี้ในส่ วน
ของกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(หน่วย: พันบาท)
2556
113
23
136

69
95

47
89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวนสะสมของขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีจานวนทั้งสิ้ น 0.4 ล้านบาท (2556: ไม่มี)
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดการจ้างงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2557
(ร้อยละต่อปี )

2556
(ร้อยละต่อปี )

3.4
4-6
5 - 50

4.0
4-6
5 - 40
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จานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ งจากผลของประสบการณ์
สาหรับปี ปัจจุบนั และสามปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

ภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์
1,242
718
582
440

(หน่วย: พันบาท)
การปรับปรุ งตามประสบการณ์
ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ
451
-

15. สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ฯต้องจัดสรรทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 5
ของจานวนผลก าไรซึ่ งบริ ษ ัท ฯท ามาหาได้ทุ ก คราวที่ จ่ า ยเงิ นปั นผลจนกว่า ทุ น ส ารองนั้นจะมี จานวน
ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 10 ของจานวนทุ นของบริ ษ ทั ฯ ส ารองตามกฎหมายดัง กล่ า วไม่ ส ามารถนาไปจ่ า ย
เงินปันผลได้
16. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายรถร่ วม
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าพรบ.
ค่าน้ ามัน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์

2557
36,980
62,690
25,521
7,214
52,604
13,559

(หน่วย: พันบาท)
2556
29,069
64,639
19,071
5,277
46,407
10,398

\
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17.

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

396

3,938
3,938

2,065
2,461

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

72

(หน่วย: พันบาท)
2556
-

รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้
2557

(หน่วย: พันบาท)
2556

(ปรับปรุ งใหม่)
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ผลขาดทุนทางภาษี
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

11,975

8.249

ร้อยละ 20
2,395

ร้อยละ 20
1,650

124
824
595
1,543
3,938

42
769
811
2,461
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีรายการผลขาดทุ นทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จานวน 4.1 ล้านบาท ที่
บริ ษทั ฯไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯอาจ
ไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้น
มาใช้ประโยชน์ได้
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะ
สาหรับขนส่ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2556

271
248
519

394
144
538

310
116
426

2,236
8,907
11,143

1,036
6,260
7,296

583
4,536
5,119

18. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจ านวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของหุ ้ น สามัญ ที่ อ อกอยู่ใ นระหว่า งปี หลัง จากสะท้อ น
ผลกระทบของการแตกหุ น้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานของปี ก่อนได้ถูกคานวณขึ้นใหม่โดยสะท้อนถึ ง
ผลกระทบของการแตกหุน้ ข้างต้น
19. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ
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บริ ษ ทั ฯดาเนิ น ธุ รกิ จ หลัก ในส่ วนงานดาเนิ นงานที่ รายงานเพี ย งส่ วนงานเดี ย ว คื อ ให้บ ริ ก ารรถรั บ ส่ ง
พนั ก งาน และบริ ษั ท ฯด าเนิ นธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษัท ฯประเมิ น
ผลการปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิ น ดังนั้น
รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถื อเป็ นการรายงานตามส่ วนงาน
ดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
20. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

เงินปันผลประจาปี ประกาศจ่ายจากกาไร ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่ อ
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
รวมเงินปันผลสาหรับปี 2556

2,000
2,000

5.00
5.00

เงินปันผลประจาปี ประกาศจ่ายจากกาไร ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่ อ
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วันที่ 30 เมษายน 2557
รวมเงินปันผลสาหรับปี 2557

3,000
3,000

7.50
7.50

21. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
21.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 3 - 10 ปี
บริ ษทั ฯ มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

1.0
1.4
0.4

0.9
0.9
0.6
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21.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการระยะยาว
บริ ษ ทั ฯได้ท าสั ญญารั บบริ การกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง (“คู่ สัญญา”) ภายใต้สัญญาดังกล่ าวบริ ษ ทั คู่สั ญญาจะ
ให้บริ การให้คาปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งบริ ษทั ฯมีภาระจะต้องจ่ายค่าบริ การเป็ นจานวน 2.0 ล้านบาท
21.3 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จานวนเงิน 2.6 ล้านบาท (2556: 2.5 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
22. เครื่องมือทางการเงิน
22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ส าคัญของบริ ษ ทั ฯตามที่ นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่า
เงิ นสด ลู ก หนี้ ก ารค้า และลู ก หนี้ อื่น เงิ นฝากธนาคารที่ มี ภ าระค้ า ประกัน เจ้า หนี้ การค้า และเจ้า หนี้ อื่ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น และเงิ นกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯมี ค วามเสี่ ย งด้า นการให้สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ การค้า ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ ม ความเสี่ ย งนี้
โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯไม่มีการ
กระจุ ก ตัวเนื่ องจากบริ ษ ทั ฯมี ฐานของลู กค้า ที่ หลากหลายและมี อยู่จานวนมากราย จานวนเงิ นสู ง สุ ดที่
บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สิน
ตามสัญญาเช่ าการเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ไม่มี
ดอกเบี้ยหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

3.6
0.4

7.2
23.1
-

10.8
23.1
0.4

0.38 - 0.75
0.49 - 2.0

19.4

-

-

-

19.4

8.5

5.0

-

-

-

5.0

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

30.5

30.5

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

53.1
-

145.4
-

5.0

-

198.5
5.0

8.5
6.26 - 7.88
MLR บวกร้อยละ1.5
ต่อปี

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

1.3
0.3

0.9
22.8
-

2.2
22.8
0.3

0.62 - 0.63
2.00

-

-

3.0

-

3.0

MOR บวกร้อยละ
1.50 ต่อปี

33.6
-

110.3
-

8.1

31.5
-

31.5
143.9
8.1

5.21 - 8.90
MLR บวกร้อยละ
1.5 ต่อปี
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22.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิ นส่ วนใหญ่ข องบริ ษ ทั ฯจัดอยู่ใ นประเภทระยะสั้น และเงิ นกู้ยืม ระยะยาว
เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชาระหนี้ สินใน
ขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมื อ
ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่ าสุ ด หรื อกาหนดขึ้ นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม
23.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ างมูลค่าการถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.85:1 (2556: 2.98:1)

24.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญดังนี้
1) อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานในอัตราหุ ้นละ75 บาท รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 30
ล้านบาท และอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสะสมเป็ นทุนสารองตามกฏหมายเพิ่มเติมจานวน 443,130 บาท
2) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 40 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 400,000
หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 70 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 700,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้น
ละ 100 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 300,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาคัญดังนี้
1) อนุ ม ัติ ก ารแปลงสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
2) อนุ มตั ิให้เปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจากเดิ มที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จานวน 700,000
หุน้ เป็ นหุน้ ละ 0.25 บาท จานวน 280,000,000 หุน้
3) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 70 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 280,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท) เป็ นทุ นจดทะเบี ยนจานวน 110 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ น้ ละ 0.25 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 160,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรก
23

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้แก้ไขจานวนเงินปั นผลสาหรับปี
2557 ที่ ประกาศจ่า ยตามมติ ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญจากจานวน 30 ล้านบาทเป็ นจานวน 27 ล้านบาท
เนื่องจากมีการแก้ไขค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ งใหม่
25. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
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บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ปอเรชัน่ จากัด”)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิ มชื่ อ “บริ ษทั เอที พี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด”)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั เอที พี 30 จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงิน
โดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด")
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7

8
9

2558

(หน่วย: บาท)
2557

97,475,153
24,852,087
604,599
2,608,084
8,406,437
133,946,360

10,827,707
23,112,079
490,657
1,647,648
6,933,125
43,011,216

1,480,592
345,131,087
6,234,949
524,378
353,371,006
487,317,366

426,554
295,504,391
5,050,594
123,294
301,104,833
344,116,049

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด")
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2558

(หน่วย: บาท)
2557

10
6
11
12
13

30,934,088
49,824,138
963,442
81,721,668

19,415,201
5,000,000
30,484,322
53,119,252
3,340,326
1,226,007
112,585,108

12
13
18
14

158,577,560
11,291,256
1,590,493
1,070,867
172,530,176
254,251,844

145,358,648
1,703,318
10,624,169
1,241,616
1,525,152
160,452,903
273,038,011

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด")
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(2557: หุ ้นสามัญ 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 440,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
(2557: หุ ้นสามัญ 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

15
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2558

(หน่วย: บาท)
2557

110,000,000

40,000,000

110,000,000
107,189,597

40,000,000
-

3,833,130
12,042,795
233,065,522
487,317,366
-

2,800,000
28,278,038
71,078,038
344,116,049
-

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด ")
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

18

18

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
2557

264,268,537
1,702,895
265,971,432

234,311,237
697,977
235,009,214

205,176,657
28,345,210
233,521,867
32,449,565
(18,781,991)
13,667,574
(1,869,687)
11,797,887

189,921,187
17,905,804
207,826,991
27,182,223
(15,206,964)
11,975,259
(3,938,310)
8,036,949

-

(360,469)
72,094
(288,375)

11,797,887

7,748,574

0.04

0.05

19

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จากัด")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
40,000,000
40,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 15)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

40,000,000
70,000,000
110,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
-

จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
2,400,000
400,000
2,800,000

ยังไม่ได้จดั สรร
23,929,464
(400,000)
(3,000,000)
8,036,949
(288,375)
7,748,574
28,278,038

107,189,597
107,189,597

2,800,000
1,033,130
3,833,130

28,278,038
(1,033,130)
(27,000,000)
11,797,887
11,797,887
12,042,795

รวม
66,329,464
(3,000,000)
8,036,949
(288,375)
7,748,574
71,078,038
71,078,038
177,189,597
(27,000,000)
11,797,887
11,797,887
233,065,522
-

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จากัด")
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
เงินชดเชยค่าเสี ยหายจากสัญญาประกันภัย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ตัดจาหน่ายกาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสี ยหาย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
2557

13,667,574

11,975,259

34,260,028
(1,200,000)
(349,110)
(618,479)
348,877
559,821
(141,226)
18,781,992

25,521,253
80,696
(618,479)
189,900
96,091
(7,759)
15,206,964

65,309,477

52,443,925

(1,740,008)
(113,942)
(1,453,684)
(462,466)

(299,832)
(490,657)
318,143
624,748

(438,508)
-262,565
164,194
61,002,498
1,200,000
1,087,827
141,226
(18,781,992)
(2,627,712)
42,021,847

4,058,065
98,612
397,503
57,150,507
545,391
(27,000)
7,759
(16,376,561)
(2,308,084)
38,992,012

บริษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ "บริษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่ น จากัด")
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระเจ้าหนี้คา่ สิ นทรัพย์
ซื้อยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุน้ เพิ่มทุน
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งเพิ่มขึ้นจากการทาสัญญาเช่าการเงิน
รายการซื้อสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2557

(1,054,038)
(17,512,699)
1,350,000
(17,216,737)

(155,158)
(3,904,506)
(3,971,306)
700,000
(7,330,970)

(19,415,201)
(5,000,000)
182,000,000
(6,013,003)
(57,685,816)
(5,043,644)
(27,000,000)
61,842,336
86,647,446
10,827,707
97,475,153
-

17,000,000
5,000,000
(37,772,880)
(3,044,261)
(4,215,000)
(23,032,141)
8,628,901
2,198,806
10,827,707
-

67,609,614
888,275

92,408,432
-

บริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชั่น จากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จากัด”) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั
มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการให้บริ การขนส่ ง ที่อยูต่ ามที่
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิแปรสภาพ
จากบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด โดยบริ ษทั ฯจดทะเบียน
การแปรสภาพบริ ษทั และได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์ ปอเรชัน่ จากัด” เป็ น “บริ ษทั เอทีพี
30 จากัด (มหาชน)” กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ก าหนดในพระราชบัญญัติวิช าชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เริ่ มมีผลบังคับในปี ปั จจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออก
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคาและคาศัพท์การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ ยนแปลง
หลักการสาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ กาหนดให้กิจการต้องรั บรู ้ รายการกาไรขาดทุ นจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้
กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้
ในกาไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งดัง กล่ าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงิ นนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯรั บรู ้ รายการกาไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุ บ นั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งและ
ฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ น
เมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรั บ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
อะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
4.5 ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

-
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ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับยานพาหนะสาหรับขนส่ งระหว่างประกอบและทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯตัดรายการยานพาหนะสาหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจากบัญชี
4.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน กั บ บริ ษัท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษัท ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.7 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ า ยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ที่ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วน
ดอกเบี้ ย จ่ า ยจะบัน ทึ ก ในส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม าตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
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สั ญญาเช่ า ยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ที่ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.8 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง และ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ คืนหมายถึ ง มู ล ค่ า ยุติธ รรมหัก ต้นทุ นในการขายของสิ นทรั พ ย์หรื อ มู ล ค่ า จากการใช้สิ นทรั พ ย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.9 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษ ัท ฯค านวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน โดยใช้วิ ธี คิ ด ลด
แต่ ล ะหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ สระได้ทาการประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.10 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ตได้
เกิ ด ขึ้ นแล้ ว และมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่ า บริ ษัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.11 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณ
จากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.12 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

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

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดท างบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จและการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญ
มีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่ าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญของลู กหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ า เสื่ อมราคาของยานพาหนะส าหรั บ ขนส่ ง และอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของยานพาหนะสาหรับขนส่ งและอุปกรณ์
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของยานพาหนะสาหรับขนส่ ง และอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคต ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรั บรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี และขาดทุ น
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มี รายการธุ รกิ จที่ ส าคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่ าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2558
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนบริ การรถร่ วม
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ค่าที่ปรึ กษา
ดอกเบี้ยจ่าย

4.0
5.8
1.1
0.3
0.3

2557
4.3
7.4
1.1
0.6

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราตามสัญญา
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ 8.5 ต่อปี
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ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2557

2558
ค่ าเบีย้ ประกันภัยจ่ ายล่ วงหน้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน) (มีกรรมการร่ วมกัน)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
บริ ษทั เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ จากัด (มีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน)
นายอาพล เตชากูล (น้องชายของผูบ้ ริ หาร)
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย - บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
(มีกรรมการร่ วมกัน)
ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย - นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย - บริ ษทั กรมดิษฐ์พาร์ค จากัด
(มีกรรมการร่ วมกัน)

3,011

3,766

908
908

942
145
1,087

2,502
20

3,489
-

126
2,648

120
3,609

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงค้างของเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินกูย้ มื
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
5,000

เพิ่มขึ้นระหว่างปี
-

ลดลงระหว่างปี
(5,000)

(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอายุ 1 ปี และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.5
ต่อปี เงิ นกูย้ ืมนี้ ค้ าประกันโดยการจานายานพาหนะสาหรับขนส่ งบางส่ วนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งในระหว่างปี
2558 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนหลักประกันแล้ว
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 และ 2557 บริ ษัท ฯมี ค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2558
2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น
7,553
6,200
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
180
89
รวม
7,733
6,289
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
รวม
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
2557

23,388

21,735

355
23,743
774
24,517

224
21,959
1,026
22,985

215
120
335
24,852

110
17
127
23,112
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8.

ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
(หน่วย: พันบาท)
ยานพาหนะ
สาหรับขนส่ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยานพาหนะ
สาหรับขนส่ง
ระหว่างประกอบ

รวม

274,772
94,476
(1,115)
158
368,291
83,873
(2,517)
449,647

573
573
573

275,345
94,476
(1,115)
158
368,864
83,873
(2,517)
450,220

48,925
24,770
(335)
73,360
33,245
(1,516)
105,089

-

48,925
24,770
(335)
73,360
33,245
(1,516)
105,089

294,931

573

295,504

344,558

573

345,131

ค่ าเสื่อมราคาสาหรับปี
2557 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ)

24,770

2558 (รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ)

33,245

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อของยานพาหนะสาหรั บขนส่ งซึ่ งได้มาตามสัญญาเช่ า
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจานวนประมาณ 260 ล้านบาท (2557: 249.7 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นายานพาหนะสาหรับขนส่ งมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวนประมาณ 6.2 ล้านบาท (2557: 28.8 ล้าน
บาท) ไปค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
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9.

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิม่

2,606
960

2,432
893

1,182
50

-

6,220
1,903

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม

3,566
1,484

3,325
422

1,232
183

49

8,123
2,138

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

5,050

3,747

1,415

49

10,261

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

382
187

1,187
417

766
134

-

2,335
738

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

569
289

1,604
533

900
131

-

3,073
953

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

858

2,137

1,031

-

4,026

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,997

1,721

332

-

5,050

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4,192

1,610

384

49

6,235

เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2557 (จานวน 0.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ)

738

2558 (จานวน 0.8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นต้นทุนบริ การ)

953

10. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย

ตัว๋ แลกเงิน
รวม

2558
(ร้อยละต่อปี )
8.5

2557
(ร้อยละต่อปี )
8.5

2558

2557
-

19,415

-

19,415

วงเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ค้ าประกันโดยการจานายานพาหนะสาหรั บขนส่ งบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนหลักประกันแล้ว
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11. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6 )
เงินทดรองรับ
รวม

2558
21,971
908
951
888
3,390
2,502
126
20
178
30,934

(หน่วย: พันบาท)
2557
22,016
1,087
433
3,278
3,489
120
61
30,484

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

(หน่วย: พันบาท)
2557
232,606
(34,128)
198,478
(53,119)

12. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

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

158,578

145,359

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

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

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

158,578

208,402

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
66,790
165,816
232,606
(13,671)
(20,457)
(34,128)
53,119

145,359

198,478

13. เงินกู้ยมื ระยะยาว
ในปี 2556 บริ ษทั ฯทาสัญญากู้ยืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยมีวงเงินตาม
สัญญาจานวน 9.5 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืมขั้นต่ า
ของธนาคาร (MLR) บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระคืนเป็ นรายเดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯได้ชาระคืนเงินกูแ้ ล้วทั้งจานวน
วงเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น ค้ าประกันโดยการจานายานพาหนะสาหรั บขนส่ งบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯได้ไถ่ถอนหลักประกันแล้ว
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14. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้
ดังนี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ต้นทุนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้าน
ประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2558
1,242

(หน่วย: พันบาท)
2557
718

306
42

162
29

1,590

(214)
123
451
(27)
1,242

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2558
151
197

(หน่วย: พันบาท)
2557
96
95

บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนประมาณ
0.09 ล้านบาท (2557: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 16 ปี (31 ธันวาคม 2557: 16 ปี )
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สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นอยูก่ บั ชนิดการจ้างงาน)

2558
(ร้อยละต่อปี )

2557
(ร้อยละต่อปี )

3.4
4-6

3.4
4-6

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

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

เพิม่ ขึ้น 0.5%
(0.1)
0.1

(หน่วย: ล้านบาท)
ลดลง 0.5%
0.1
(0.1)

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

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จานวนหุ ้น
(พันหุน้ )
400
300
700
280,000
160,000
440,000

มูลค่าต่อหุน้
(บาท)
100
100
100
0.25
0.25
0.25

ทุนจดทะเบียน
(พันบาท)
40,000
30,000
70,000
70,000
40,000
110,000

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

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายรถร่ วม
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าพรบ.
ค่าน้ ามัน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
18.

2558
47,100
58,880
34,260
8,992
50,265
17,388

(หน่วย: พันบาท)
2557
36,980
62,690
25,521
7,214
52,604
13,559

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 15)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
2557

1,202

-

668
1,870

3,938
3,938

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

(หน่วย: พันบาท)
2557
72
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รายการกระทบยอดระหว่างกาไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกในปี ก่อนแต่นามาใช้ในระหว่างปี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ผลขาดทุนทางภาษี
อื่น ๆ
รวม

2558
13,668

(หน่วย: พันบาท)
2557
11,975

ร้อยละ 20
2,734
(1,105)

ร้อยละ 20
2,395
-

241
241
1,870

124
824
595
1,543
3,938

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - ยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
2557

147
318
4,219
4,684

271
248
519

7,593
8,382
15,975
11,291

2,236
8,907
11,143
10,624
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19. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจ านวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของหุ ้ น สามัญ ที่ อ อกอยู่ ใ นระหว่ า งปี เนื่ อ งจากมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริ ษทั ฯจึงคานวนกาไร
ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานของปี ก่อนโดยได้ปรับจานวนหุ น้ สามัญเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
กาไรสาหรับปี (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ น้ )
กาไรต่อหุ น้ (บาทต่อหุ ้น)

2558
11,798
313,836
0.04

2557
8,037
160,000
0.05

20. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ทั ฯด าเนิ นธุ ร กิ จหลัก ในส่ วนงานดาเนิ น งานที่ ร ายงานเพี ย งส่ วนงานเดี ย ว คื อ ให้บ ริ ก ารรถรั บ ส่ ง
พนั ก งาน และบริ ษั ท ฯด าเนิ นธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย บริ ษัท ฯประเมิ น
ผลการปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิ น ดังนั้น
รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถื อเป็ นการรายงานตามส่ วนงาน
ดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวนสองราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 51.1 ล้านบาท
(ปี 2557: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวนสองราย เป็ นจานวนเงิน 52.4 ล้านบาท)
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21. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2556

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่ อ
วันที่ 30 เมษายน 2557

รวมเงินปันผลสาหรับปี 2557
เงินปันผลประจาปี 2557

ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่ อ
วันที่ 12 มีนาคม 2558

รวมเงินปันผลสาหรับปี 2558

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

3,000
3,000

7.50
7.50

30,000
30,000

75.00
75.00

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

1.4
1.7
0.2

1.0
1.4
0.4

22.2 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จานวนเงิน 3.5 ล้านบาท (2557: 2.6 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
20

23. เครื่องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ส าคัญของบริ ษ ทั ฯตามที่ นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่า
เงิ นสด ลู ก หนี้ ก ารค้า และลู ก หนี้ อื่น เงิ นฝากธนาคารที่ มี ภ าระค้ า ประกัน เจ้า หนี้ การค้า และเจ้า หนี้ อื่ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น และเงิ นกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯมี ค วามเสี่ ย งด้า นการให้สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ การค้า ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ ม ความเสี่ ย งนี้
โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯไม่มีการ
กระจุ ก ตัวเนื่ องจากบริ ษ ทั ฯมี ฐานของลู กค้า ที่ หลากหลายและมี อยู่จานวนมากราย จานวนเงิ นสู ง สุ ดที่
บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้ สิน
ตามสัญญาเช่ าการเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ไม่มี
ดอกเบี้ยหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตลาดในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

93.8
1.5

3.7
24.9
-

97.5
24.9
1.5

0.38
1.1 - 1.4

49.8

158.6

-

30.9
-

30.9
208.4

5.14 - 8.27
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(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

3.6
0.4

7.2
23.1
-

10.8
23.1
0.4

0.38 - 0.75
0.49 - 2.0

19.4

-

-

-

19.4

8.5

5.0

-

-

-

5.0

8.5

53.1
-

145.4
-

5.0

30.5
-

30.5
198.5
5.0

6.26 - 7.88
MLR บวกร้อยละ
1.5 ต่อปี

23.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิ นส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯจัดอยู่ใ นประเภทระยะสั้ น และเงิ นกู้ยืม ระยะยาว
เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชาระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลัก ษณะที่ ไ ม่มี ค วามเกี่ ย วข้องกัน วิธี ก ารก าหนดมู ล ค่ ายุติธ รรมขึ้ นอยู่ก ับ ลัก ษณะของเครื่ องมื อทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
24. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ างมูลค่า การถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.09:1 (2557: 3.85:1)
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25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวันที่ 25 กุ ม ภาพันธ์ 2559 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้มี มติ อนุ มตั ิ ใ ห้นาเสนอเรื่ องที่ ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
1) อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรั บปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.022 บาท รวมเป็ น
จานวนเงินประมาณ 9.7 ล้านบาท
2) อนุมตั ิจดั สรรกาไรจานวน 590,000 บาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ
26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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เอกสารแนบ 6 อืน่ ๆ

