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วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ กลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

 

พนัธกิจ (Mission) 

 

กลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

(Strategy) 

เราจะเป็นผูน้ าในการให ้บ ริการ

รั บ ส่ ง พ นั ก ง า น แ ก่ โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรมต่างๆ  โดย มุ่งมั่น 

พฒันาการบริการเพ่ือใหเ้กิดความ

พึงพอใจแก่ผู ใ้ชบ้ริการและสร้าง

มาตรฐานการใหบ้ริการจนเป็นท่ี

ยอมรบัในระดบัสากล 

1. รกัษาฐานธุรกิจใหเ้ขม้แข็ง 

เสริมสรา้งการเติบโต และ

ขยายฐานธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

สูค่วามยัง่ยืน 

2.  ปรบัใชเ้ทคโนโลยีในการให ้

บริหารและควบคุมการเดินรถ

เพ่ือความปลอดภยั และ

ตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.  พฒันาและสริมสรา้งศกัยภาพ

ของบุคคลากรใหมี้ความรู้

ความสามารถ และทกัษะใน

การฏิบติังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1. รกัษาฐานลูกคา้เดิมและควบคู่

ไปกบัสรา้งฐานลูกคา้ใหม ่ดว้ย

การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 

2. พฒันาระบบปฏิบติัการ และ

มาตรฐานการใหบ้ริการรบัสง่

พนักงานอยา่งตอ่เน่ือง 

3. พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพ

ของบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ 

และผูข้บัขี่ ใหไ้ดม้าตรฐาน 

4. ใหค้วามส าคญัและเสริมสรา้ง

ความพึงพอใจแกผู่ใ้ชบ้ริการ 
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ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

 

ช่ือบริษัทภาษาไทย บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ ATP30 Public Company Limited 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107558000105 

การประกอบธุรกิจ ใหบ้ริการรถโดยสารไมป่ระจ าทางเพ่ือขนสง่พนักงานของโรงงาน

อุตสาหกรรมตา่งๆ ทัง้ในและนอกเขตอุตสาหกรรม 

ท่ีต ัง้ส านักงานใหญ ่ เลขท่ี 700/199 หมูท่ี่ 1 ต าบลบา้นเกา่ อ าเภอพานทอง  

จงัหวดัชลบุรี 20160 

โทรศพัท ์038-468-788 , 038-468-789 

โทรสาร 038-468-788 

ท่ีต ัง้สาขาระยอง เลขท่ี 13/3 ซอยมาบชลูด 4 ถนนมาบชลูด-แหลมสน 

ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

โทรศพัทแ์ละโทรสาร 038-683-151 

ท่ีต ัง้ส านักงานบางพระ เลขท่ี 102/48 หมูท่ี่ 9  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา     

จงัหวดัชลบุรี 20210 

โทรศพัทแ์ละโทรสาร 038-313-054 

เว็บไซต ์ www.atp30.com 

ทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 110,000,000 บาท 

มูลคา่ที่ ตราไวต้อ่หุน้ 0.25 บาท 

 

 

  

  



 

รายงานประจ าปี 2559  / ANNUAL REPORT 2016      หน้า | P A G E  3  

 

    

 

สารจากประธานกรรมการ 
 

 

เรียน      ทา่นผูถื้อหุน้ 

 

 

บริษัทฯ ด าเนิน ธุรกิจภายใตก้ารด าเนินงานของ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีความมุ่งม ั่นต่อการ

พฒันาองคก์รอยา่งตอ่เน่ือง โดยยึดหลกัการบริหารงานภายใต ้

หลักธรรมภิบาลท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมก ัน

ตอ่ตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงหลกัการในการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว

ท าใหบ้ริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยืนมาจนถึงปัจจุบนั  

ในปีท่ีผ ่านมา ATP30 สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิม 

และไดข้ยายกิจการอยา่งตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ในปี 

2559 ATP30 มีรถบสัและรถตูใ้หบ้ริการรวม 176 คนัและมีผูร่้วม

ใหบ้ริการอีกกวา่ 90 คนั โดยสามารถเปรียบเทียบรายได ้และ

ก าไรสุทธิในปี 2558 และ 2559 ดงัขอ้มูลดา้นลา่ง 

 

รายการ 

ปี 2558 

(ลา้นบาท) 

ปี 2559 

(ลา้นบาท) 

รายได ้ 264.27 300.78 

ก าไรสทุธิ 11.80 21.93 

 

ผลประกอบการน้ีเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของลูกคา้และการบริหาร

จดัการดา้นตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพของ ATP30     

 

จากปัจจยัขา้งตน้ บริษัทฯ มีการปรับแผนกลยุทธใ์นการ

บริหารจดัการตน้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการ 

ควบคูไ่ปกบัมาตรการบริหารความเส่ียง ทา้ยน้ี ในนามของประธาน

กรรมการ ขอขอบคุณส าหรับความไวว้างใจและเช่ือมัน่จากทา่นผู ้

ถือหุ ้น นักลงทุน สถาบนัการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา้ 

ตลอดจนผูบ้ริหาร และพนักงานทุกทา่นท่ีไดร่้วมแรงร่วมใจชว่ย

ด าเนินธุรกิจดว้ยความเสียสละ ทุม่เท อดทน และซ่ือสตัย ์บริษัทฯ 

ขอยืนยนัวา่จะด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ตระหนักถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบตอ่

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหบ้ริษัทฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยืน พรอ้มทัง้

สรา้งผลตอบแทนท่ีดีแกผู่ถื้อหุน้ทุกทา่น 

 

 

 

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)   

ประธานคณะกรรมการ 

                    บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ตอ่รายงานทางการเงิน 
 

เรียน      ทา่นผูถื้อหุน้ 

 

 

คณะกรมมการบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบตอ่งบการเงินของ

บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน โดยไดมี้การพิจารณานโยบายการบญัชีท่ี

เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่ าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่ง

ระมดัระวงัรอบคอบ และการรายงานท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท า

งบการเงิน รวมทัง้ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอและ

โปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบ

บญัชีเพ่ือประโยชน์แกผู่ถื้อหุน้และนักลงทุนทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัท จดัใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

และด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจไดว้า่มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีได ้

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้ง

สินทรัพย ์ตลอดจนป้องกนัมิใหเ้กิดการทุจริต หรือ การด าเนินการ

ในรายการท่ีผิดปกติอยา่งมีนัยส าคญั 

คณะกรรมการบริษั ท ได ้แต่งต ั้ง คณ ะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือท าหนา้ท่ีก  ากบัดูแล สอบทานความน่าเช่ือถือและ

ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ซ่ึงก ากบัดูแลท าการประเมิน

ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบ

ภายในให ้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ ยวกบัเร่ืองน้ีไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ สามารถใหค้วาม

เช่ือมัน่ไดว้า่งบการเงินรวมของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 นั้น แสดงฐานะ

ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซ่ึง

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและแสดงความคิดเห็นไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

 

 

 

 

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)   

ประธานคณะกรรมการ 

                    บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน      ทา่นผูถื้อหุน้ 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอทีพี 30 จ ากดั 

(มหาชน) ไดร้ับการแตง่ต ัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ดงัน้ี นางสุวรรณี ค ามั่น เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายก าชยั บุญจิรโชติ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย

มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั คือการสอบทานใหบ้ริษัทฯ มี

การรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีดี มีการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ก ากบัดูแลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาความสมเหตุสมผลในการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงก ันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ พิจารณา

คดัเลือกและเสนอแต่งต ั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน  ตาม

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ

ต าม ท่ี คณ ะก รรมก ารบ ริษั ท ได ้ม อบหม ายต ามกฎบัต ร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและแนวทาง

ปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต.และ ตลท. 

และไดร้ายงานผลการปฏิบติังาน รวมทัง้น าเสนอขอ้เสนอแนะ 

แจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

ในรอบปี  2559 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดมี้การ

ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยท่ีกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ประชุม ครบ

ทุกทา่น และในบางครั้งเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่

มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย สรุปประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัดงัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 

2559 ซ่ึงผา่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

 

  

 

ในประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั และไดร้ับค าช้ีแจงจากผูส้อบกอ่น

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย ซ่ึงผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกบัค าช้ีแจงของ

ผูส้อบบญัชีและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่งบ

การเงินดงักลา่วไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี โดยมีความ

ถูกตอ้ง ครบถว้น และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

2. ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานระบบการ

ควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงาน

ผลการตรวจสอบภายใน และก ากบัใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน

ติดตามและรายงานในเร่ืองท่ีไดร้ับมอบหมายเพ่ือใหฝ่้ายจดัการได ้

แกไ้ขหรือปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ี

เกี่ ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนนโยบาย 

4. พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่รายการ

ดงักลา่ว เป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ตอ่บริษัทฯ และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้งและ

ครบถว้น 

5. พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และพิจารณาคา่

สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได ้
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พิจารณาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท วา่เห็นสมควร

เสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหแ้ตง่ต ัง้คุณศุภชยั ปัญญาวฒัโน 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ คุณ ชลรส  

สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 

และ/หรือ คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 5874 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั โดย

ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชี เป็น

ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2559 โดยไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ ผูส้อบบญัชีเป็นผูมี้

คุณสมบติัเหมาะสมมีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ และ

ความช านาญ ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ และไมมี่ความสมัพนัธ์

หรือมีสว่นไดส้ว่นเสียกบับริษัทฯ ในสว่นคา่สอบบญัชีส าหรับรอบ

ปีบญัชี 2559 โดยค่าสอบบญัชีในปี 2559 จ านวน 750,500 

บาท และคา่บริการอ่ืนจา่ยตามจริง คณะกรรมการตรวจสอบได ้

พิจารณาแลว้วา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาอนุมติัแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าปี  2559 เพ่ือใหม้ ั่นใจวา่การด าเนิน

กิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมี

ประสิทธิผล โดยไดส้อบทานขอบเขตการปฏิบติังาน ภาระหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือใหก้าร

ปฏิบติังานตรวจสอบมีคุณภาพ 

 

 

 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร คณะกรรมการตรวจสอบ โดย

ใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงั มีความเป็นอิสระเพียงพอ 

โดยใหค้วามส าคญัอยา่งย่ิงตอ่การด าเนินงานภายใตร้ะบบการควบคุม

ภายในท่ีโปร่งใสและเหมาะสม มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล

เช่ือถือได ้ 

จากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่ โดยรวมบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ี เพียงพอ และ

เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคลากร

อยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้

มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ ระบบบญัชี และรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือ

ได ้รวมทัง้ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

เกี่ ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

                             

               (นางสุวรรณี ค ามัน่) 

         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

               บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

เรียน   ทา่นผูถื้อหุน้  

 

 

ปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการ

ประชุมเพ่ือติดตามและบริหารความเส่ียง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ์และภาพรวมการด าเนินธุรกิจ และไดร้ับการ

สนับสนุนจากคณะกรรมการ บ ริษัท เอทีพี  30 จ าก ัด 

(มหาชน) ในการก ากบัและดูแลบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีตัง้ไว ้สรา้งความมั่นใจ

และความน่าเช่ือถือใหก้บัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ชุดปัจจุบนัซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการผูมี้ความรู ้ความเขา้ใจใน

การด าเนินธุรกิจจ านวน 3 ทา่น ดงัน้ี ดร.สุพจน ์เธียรวุฒิ เป็น

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง นายปิยะ เตชากูล 

เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง และนางสาวนิชานันท ์   

รัตนเกตุ เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง  

ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดท้ าหนา้ท่ี

ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร 

นโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง ตามบทบาท

หน้าท่ีในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และให ้

ขอ้เสนอแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสม

กบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งตอ่ทิศทาง

และกลยุทธก์ารด าเนินงานและแผนธุรกิจรวมทัง้สนับสนุน

และพฒันาการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทัว่ทัง้องคก์รอยา่ง

ตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ส าหรับปี 2559 

สรุปสาระของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดด้งัน้ี 

1. รับทราบและเห็นชอบกอ่นน าเสนอคณะกรรมการบริษทั ใน

ประเด็นผลกระทบตอ่การบริหารความเส่ียง 2 ดา้น  

1) ปัจจัยภายใน : อุบติัเหตุ, การทุจริตของพนักงาน, 

การถูกยกเลิกสญัญา และบุคลากร 

2) ปัจจยัภายนอก : ราคาน ้ามนั, กฎหมาย, ภยั-

ธรรมชาติ และเศรษฐกิจ 

2. พิจารณาปัจจยัความเส่ียงเพ่ิมเติม 

1) เทคโนโลยีทดแทน 

2) ระบบ Automation ทดแทนก าลงัคนในภาค- 

อตุสาหกรรม 

3) กฎระเบียบเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นวา่

ในรอบปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบบริหารความ

เส่ียงขององคก์รใหค้รอบคลุมปัจจยัเส่ียงทุกดา้น มีการบริหาร

ความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งก ับสภาวการณ์ ท่ี

เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงท าใหเ้กิดประสิทธิผลของการบริหารจดัการ

ความเส่ียง อยา่งเหมาะสมและควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับ

ได ้

 

 

 

                  (ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ) 

              ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

                   บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษทั 
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คุณชาติชาย พานิชชีวะ  คุณวิวฒัน์ กรมดิษฐ ์

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ และท่ีปรึกษา 

อายุ 54 ปี  อายุ 54 ปี 

วนัท่ีไดร้ับการแตง่ต ัง้ 1 มกราคม พ.ศ. 2550  วนัท่ีไดร้ับการแตง่ต ัง้ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

ประวติัการศึกษา  ประวติัการศึกษา 

ปริญญาโท : สาขาการคา้ระหวา่งประเทศและการตลาด 

               มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก รฐัแคลิฟอเนียร์ 

ปริญญาตรี : สาขาการธนาคาร  

               มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก รฐัแคลิฟอเนียร์ 

 ปริญญาโท : สาขาบริหารธุรกิจส าหรับผูบ้ริหาร   

                มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และสถาบนับณัฑิต 

                บริหารธุรกิจศศินทร ์แหง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี : คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกลขนถา่ย 

               มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประสบการณท์ างาน (ชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั) 

พ.ศ.2548   กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่    บมจ.ไทยศรีประกนัภยั 

พ.ศ.2548   ประธานกรรมการและ      บมจ.เอทีพี30 

               ประธานกรรมการบริหาร 

พ.ศ.2550   ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.พารากอน คาร์เรนทลั 

พ.ศ.2551   ประธานกรรมการ          บมจ.ชีวาทยั 

พ.ศ.2551   รองประธานกรรมการ      บจก.บางกอกคริสตลั 

พ.ศ.2554   ประธานกรรมการ          บมจ.โกลบอล เอ็นไวรอน 

                                              เมนทอล เทคโนโลยี 

 ประสบการณท์ างาน (ชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั) 

พ.ศ.2546   กรรมการผูจ้ดัการ                บจก.กรมดิษฐค์อรป์        

พ.ศ.2548   รองประธานกรรมการและ       บมจ.เอทีพี30 

                ท่ีปรึกษา 
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คุณปิยะ เตชากูล  คุณสมหะทยั พานิชชีวะ 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการ  

อายุ 50 ปี  อายุ 54 ปี 

วนัท่ีไดร้ับการแตง่ต ัง้ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548  วนัท่ีไดร้ับการแตง่ต ัง้ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

ประวติัการศึกษา  ประวติัการศึกษา 

ปริญญาโท :  รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑิต สาขาบริหารรฐักิจ  

                สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 

                จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท :  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

              สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ-์ 

              มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร ์

               จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์ างาน (ชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั) 

พ.ศ.2548   กรรมการผูจ้ดัการ           บมจ.เอทีพี30 

 

 ประสบการณท์ างาน (ชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั) 

พ.ศ.2547   กรรมการและประธาน           Amata(Vietnam)  

                                                   Joint Stock Co., Ltd. 

พ.ศ.2550   ประธานเจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บมจ.อมตะ 

                                                   คอรป์อเรชัน่ 

พ.ศ.2555   กรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร      บมจ.อมตะ วีเอ็น 

พ.ศ.2557   ประธาน                          บจก.อมตะ เอเชีย 

พ.ศ.2557   กรรมการ                         บมจ.เอทีพี30 
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คุณสุวรรณี ค ามัน่  คุณก าชยั บุญจิรโชติ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

อายุ 63 ปี  อายุ 54 ปี 

วนัท่ีไดร้ับการแตง่ต ัง้ 30 เมษายน พ.ศ. 2557  วนัท่ีไดร้ับการแตง่ต ัง้ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 

ประวติัการศึกษา  ประวติัการศึกษา 

ปริญญาโท :  คณะแพทยศ์าสตร์ สาขาการพฒันาชุมชน   

                  มหาวิทยาลยัควีนส ์แลนด ์  

  ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี สถิติศาสตร์บณัฑิต      

                  แผนกวิชาสถิติ   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท : นิติศาสตรม์หาบณัฑิต 

              มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บณัฑิต 

              มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณท์ างาน (ชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั) 

พ.ศ.2551  รองเลขาธิการคณะ        สนง.คณะกรรมการ 

              พฒันาการเศรษฐกิจ       พฒันาการเศรษฐกิจ 

              และสงัคมแหง่ชาติ         และสงัคมแหง่ชาติ 

พ.ศ.2557  ประธานกรรมการ          บมจ.เอทีพี 30 

              ตรวจสอบและกรรมการ 

              อิสระ   

 

 ประสบการณท์ างาน (ชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั) 

พ.ศ.2529   หวัหนา้ส านักงาน                 ส านกักฎหมายนิติพล  

พ.ศ.2558   กรรมการตรวจสอบและ          บมจ.เอทีพี30 

               กรรมการอิสระ   
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ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ   

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    

อายุ 50 ปี    

วนัท่ีไดร้ับการแตง่ต ัง้ 30 เมษายน พ.ศ. 2557    

ประวติัการศึกษา   

ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต 

                  มหาวิทยาลยัโตเกียว, ประเทศญ่ีปุ่น 

ปริญญาโท :  วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต 

                  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีโตโยฮาชิ, ประเทศญ่ีปุ่น   

  ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

                  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

  

ประสบการณท์ างาน (ชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั) 

พ.ศ.2555  กรรมการ                   บจก.บลูฟินิกสอิ์นโนเวชัน่               

พ.ศ.2557  ผูอ้  านวยการ                โครงการความร่วมมือ   

                                            ระหวา่งคณะ  

                                            วิศวกรรมศาสตรก์บั 

                                            ภาคอุตสาหกรรม คณะ 

                                            วิศวกรรมศาสตร ์ 

                                            จุฬาลงกรณ ์                                  

                                            มหาวิทยาลยั               

พ.ศ 2557  กรรมการตรวจสอบและ  บมจ.เอทีพี30 

              กรรมการอิสระ   

 

  

 



 

รายงานประจ าปี 2559  / ANNUAL REPORT 2016      หน้า | P A G E  13  

 

โครงสรา้งการจดัการ  

 

 

 

  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

(ฝ่ายปฏิบติัการ) 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ซ่อมบ ารุง 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ปฏิบติัการ 

ผูจ้ดัการฝ่าย

บคุคลและธรุการ 

ผูจ้ดัการฝ่าย

บญัชี 

ผูจ้ดัการฝ่าย

การเงินและ

ควบคมุ 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ความปลอดภยั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีปรึกษา 

เลขานุการบริษทั 

โครงสรา้งองคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 4 ชุด ไดแ้ก ่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีผูบ้ริหารท ัง้หมด 8 ทา่น และมีบุคลากรรวมทัง้ส้ิน 228 ทา่น 

ผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด 
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1. คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริษทั ทัง้หมด 7 ทา่น ดงัน้ี 

 

รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง 

การเขา้ประชุม 

ปี 2559 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 5/5 100 

นายวิวฒัน์  กรมดิษฐ ์ รองประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา 5/5 100 

นายปิยะ  เตชากูล กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 5/5 100 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ 5/5 100 

นางสุวรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5/5 100 

นายก าชยั  บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5/5 100 

ดร.สุพจน ์  เธียรวุฒิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5/5 100 

หมายเหตุ :   - กรรมการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉล่ียกรรมการแตล่ะคนเขา้ประชุมเฉล่ียมากกวา่รอ้ยละ   

80 ของการประชุม  

- คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 ทา่น ซ่ึงมีจ านวนมากกวา่รอ้ยละ 71 

  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั 

 นายชาติชาย พานิชชีวะ นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ ์และนายปิยะ เตชากูล กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรา

ส าคญัของบริษทัฯ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้หมด 3 ทา่น ดงัน้ี 

 

 

รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง 

การเขา้ประชุม 

ปี 2559 

สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

นางสุวรรณี ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/4 100 

นายก าชยั  บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/4 100 

ดร.สุพจน ์  เธียรวุฒิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/4 100 

หมายเหตุ :   -    กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความเช่ือถือของงบการเงินคือ นางสุวรรณี ค ามั่น ซ่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาโท 

คณะแพทยศ์าสตร์ สาขาการพฒันาชุมชน จากมหาวิทยาลยัควีนส ์แลนด ์เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย  และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี

สถิติศาสตร์บณัฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมีประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมา โดยมี

รายละเอียดท่ีส าคญั ไดแ้ก ่ปี 2551 –  ปี 2557 ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และปี 2559 ถึงปัจจุบนั ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิพฒันาไท ส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
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3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทัง้หมด 3 ทา่น ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ดร.สุพจน ์ เธียรวุฒิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

นายปิยะ   เตชากูล กรรมการบริหารความเส่ียง 

นางสาวนิชานันท ์  รัตนเกตุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

4. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหาร ท ัง้หมด 3 ทา่น ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 

นายวิวฒัน์   กรมดิษฐ ์ รองประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา 

นายปิยะ   เตชากูล กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

  

5. คณะผูบ้ริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีคณะผูบ้ริหาร ท ัง้หมด 8 ทา่น ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายปิยะ   เตชากูล กรรมการผูจ้ดัการ/ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ (รกัษาการ) 

นางสาวนิชานันท ์  รัตนเกตุ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายปฏิบติัการ) 

นางสาวพรรณี  คูหาวลัย ์ ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชี 

นางสาวโชติกา  วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม 

นายธเนษฐศ์กัด์ิ  แสนวนัดี ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ 

นายวินัย   พุม่พิศ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ/ ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั (รักษาการ) 

นายภาสกร เช่ียวชาญกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายซอ่มบ ารุง 

นางสุกานดา  พุทธรักษา ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
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6. เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ครั้งท่ี 3/ 2559 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 ไดมี้มติแตง่ต ัง้ให ้นางสุกานดา พุทธรกัษา ด ารงต าแหน่งเป็น

เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ประวติัการศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ์สถาบนัราชภฏัสวนสุนันทา 

การอบรมเลขานุการบริษทั หลกัสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษทั ระหวา่งวนัท่ี 20 - 22 มิถุนายน 2559 

การเขา้ประชุมปี 2559 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2559 ,3/2559 และ 4/2559 รวม 3 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งท่ี 2/2559 , 3/2559, 4/2559  และ 5/ 2559 รวม 4 ครั้ง 

 

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

เบ้ียประชุม 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบริษทั โดยก าหนดการจา่ย

เบี้ ยประชุมตามต าแหน่ง ดงัน้ี 

 

 

ต าแหน่ง 

คา่เบี้ ยประชุมตอ่ครั้ง 

ภายหลงัท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 1/2558 วนัท่ี 14 มีนาคม 2558 

คา่เบี้ ยประชุมตอ่ครั้ง 

ภายหลงัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2559 วนัท่ี 4 เมษายน 2559 

ประธานกรรมการบริษทั 15,000 บาท 15,000 บาท 

รองประธานกรรมการบริษทั 12,000 บาท 12,000 บาท 

กรรมการบริษทั 10,000 บาท 10,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 

ทัง้น้ี  ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัไดร้ับเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

 

ต าแหน่ง 

ปี 2559 

กรรมการบริษทั กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 

นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการ 75,000 - 75,000 

นายวิวฒัน์  กรมดิษฐ ์ รองประธานกรรมการ / ท่ีปรึกษา 60,000 - 60,000 

นายปิยะ เตชากูล กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 50,000 - 50,000 
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(หน่วย : บาท) 

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

 

ต าแหน่ง 

ปี 2559 

กรรมการบริษทั กรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม 

นางสมหะทยั พานิชชีวะ กรรมการ 50,000 - 50,000 

นางสุวรรณี  ค ามัน่ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 50,000 60,000 110,000 

นายก าชยั  บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 50,000 40,000 90,000 

ดร.สุพจน ์ เธียรวุฒิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 50,000 40,000 90,000 

 

โบนสักรรมการ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2559 ก าหนดเงินโบนัสส าหรับคณะกรรมการข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ ในแตล่ะปี แตท่ ัง้น้ีสูงสุดในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และใหค้ณะกรรมการมีอ านาจ

จดัสรรเงินจ านวนน้ีแกก่รรมการแตล่ะทา่น  

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 

 

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน 

(คน) 

บาท จ านวน

(คน) 

บาท จ านวน

(คน) 

บาท 

เงินเดือน เบี้ ยเล้ียง และโบนัส 7 5,467,026 7 6,857,225 8 9,834,027 

ประกนัสงัคม 7 38,925 7 51,000 8 58,500 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 7 49,031 7 88,433 8 129,505 

รวม 7 5,554,982 7 6,996,668 8 10,022,032 

หมายเหตุ : - บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัตัง้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงบริหารโดย บลจ.กสิกรไทย    

-  ในชว่งท่ีผา่นมา ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสเทา่นั้น 

 

1. จ านวนบุคลากรทัง้หมด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทัง้หมด 228 คน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไดจ้า่ยผลตอบแทนใหแ้กพ่นักงานจ านวน

ทัง้ส้ิน 62.52 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทนได ้เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินชว่ยเหลือคา่ครองชีพ เงินโบนัส เงินชว่ยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม เงิน

ชดเชยผลประโยชน์พนักงาน และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
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ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ านวน (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ผูบ้ริหาร 5 7 7 8 

พนักงาน      

1. ฝ่ายบญัชี 3 4 4 4 

2. ฝ่ายบุคคลและธุรการ 2 3 6 5 

3. ฝ่ายการเงินและควบคุม - - 1 1 

4. ฝ่ายซอ่มบ ารุง 9 10 12 11 

5. ฝ่ายความปลอดภยั - - - - 

ฝ่ายปฏิบติัการ ชลบุรี     

6. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 6 6 8 9 

7. นักขบั 44 52 53 64 

ฝ่ายปฏิบติัการ ระยอง     

8. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 6 6 5 8 

9. นักขบั 29 32 52 82 

ฝ่ายปฏิบติัการ บางพระ     

10. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 4 4 4 3 

11. นักขบั 20 31 32 33 

 

 

2. นโยบายพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเสริมสรา้งความรูแ้ละพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการพฒันานักขบั (Driver) ซ่ึงเป็นบุคลากรกลุม่ใหญ่

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัท าหลกัสูตรท่ีมุง่เนน้พฒันาศกัยภาพทางดา้นการขบัข่ี (Technical Skill) ศกัยภาพทางดา้นจิตใจและการบริการ 

(Soft Skill) ควบคูไ่ปดว้ย 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ และมีการเปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมงของพนักงานท่ีเขา้รับการอบรม

ตา่งๆ ท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน ดงัน้ี 

วนัท่ีจดัอบรม รายการฝึกอบรม จ านวนชัว่โมงการอบรม จ านวนพนักงาน 

ท่ีเขา้รับการอบรม (คน) 

13 มกราคม การบริการแบบนักขบัมืออาชีพ 6 25 

9 มีนาคม  การขบัรถเชิงป้องกนัเชิงอุบติัเหตุ 6 24 

23 มีนาคม การบริการแบบนักขบัมืออาชีพ 6 29 

3 กรกฎาคม การขบัรถเชิงป้องกนัเชิงอุบติัเหตุ 6 30 

24 กรกฎาคม การขบัรถเชิงป้องกนัเชิงอุบติัเหตุ 6 21 

28 สิงหาคม การบริการแบบนักขบัมืออาชีพ 6 22 
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นอกจากการด าเนิงานตามนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวลอ้มในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัฯ มีการ

ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ดงัน้ี 

 ก าหนดกฎระเบียบ ในการปฏิบติังานตา่งๆ เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ เชน่ การตรวจวดัแอลกอฮอลใ์นร่างกายนัก

ขบักอ่นการปฏิบติังาน 

 ด าเนินการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหก้บัพนักงานใหม่ 

 รวบรวมสถิติ วิเคราะหข์อ้มูล จดัท ารายงานและขอ้เสนอแนะเกี่ ยวกบัการเกิดอุบติัเหตุขณะใหบ้ริการ โดยในปี 2559 เกิด

อุบติัเหตุขณะใหบ้ริการ จ านวน 31 ครั้ง ซ่ึงไมพ่บอุบติัเหตุรา้ยแรง 

 

     

    

ตรวจวดัแอลกอฮอลใ์นร่างกายกอ่นปฏิบติังาน 

ท าความสะอาดพ้ืนท่ีจอดรถ ลานมาบตาพุด จ.ระยอง  

บริษทัฯ จดัใหมี้การอบรม “การบริการแบบนักขบัมืออาชีพ” 
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ขอ้มูลหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุน้ 

 

1. ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ดงัน้ี 

 

 ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

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

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 40,000,000 บาท  70,000,000 บาท 110,000,000 บาท 

หุน้สามญั               400,000 หุน้        440,000,000 หุน้ 440,000,000 หุน้ 

มูลคา่ท่ีตราไวต้อ่หุน้ 100.00 บาท 0.25 บาท 0.25  บาท 

หมายเหตุ : ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและเปล่ียนแปลงมูลคา่หุน้กบักระทรวงพาณิชย ์

  

2. ผูถื้อหุน้ 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญแ่ละสดัสว่นการถือหุน้ของกลุม่ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

ล าดบั 

 

 

ช่ือผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 

(Par = 0.25 บาท) 

จ านวนหุน้ 

(หุน้) 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

1 กลุ่มนายปิยะ เตชากลู 94,855,900 21.59% 

 1.1 นายปิยะ  เตชากูล 49,500,000  

 1.2 นางสายสุทธ์ิ  เตชากูล 45,355,900  

2 กลุ่มพานิชชีวะ 92,400,000 21.00% 

 2.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ       57,120,000  

 2.2 นางสมหะทยั พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.3 นายพาทิศ พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.4 นายสาริศ พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.5 เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ 6,720,000  

 2.6 นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ 8,400,000  
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ล าดบั 

 

 

ช่ือผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 

 (Par = 0.25 บาท) 

จ านวนหุน้ 

(หุน้) 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

3 กลุ่มกรมดิษฐ ์ 65,413,511 14.87% 

 3.1 นายวิวฒัน ์ กรมดิษฐ ์ 39,200,000  

 3.2 บริษัท กรมดิษฐ ์คอรป์ จ ากดั 26,213,511  

4 นายพงษช์ยั  จงไพศาลศิลป์ 11,200,000 2.55% 

5 นายบณัฑิต  ตุงคะเศรณี 11,000,000 2.50% 

6 นายพนัเลิศ สนุทรชั 7,000,000 1.59% 

7 นางสาวจิตติมา จารุภราดา 6,900,000 1.57% 

8 นายเกรียง ศรีอษัฎาพร 3,700,000 0.84% 

9 นางสาวดลพร ตนัสมบรูณ ์ 3,103,300 0.71% 

10 นางชนิดา เผด็จสวุนันุกลู 3,000,000 0.68% 

11 นายสเุชาว ์ตนัติพฒัน ์ 2,922,400 0.66% 

12 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 2,576,900 0.59% 

13 นายปรีชา สกลุดีเลิศ 2,571,200 0.58% 

14 อ่ืน ๆ 133,356,789 30.31% 

 รวม 440,000,000 100.00% 

หมายเหตุ :   จ านวนหุน้ทัง้หมดของคณะกรรมการบริษทัถือรวมกนัเทา่กบัรอ้ยละ 57.42 

 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในแตล่ะปี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจากหกัภาษีและส ารอง

ตา่งๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตามการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะข้ึนกบักระแสเงิน

สด แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอ่ืนๆ ในอนาคต และการจา่ยเงินปันผล

นั้นจะไมมี่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนัยส าคญั ท ัง้น้ี มติคณะกรรมการของบริษัทท่ีอนุมติัใหจ้า่ยเงินปันผลจะตอ้ง

น าเสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั อน่ึง คณะกรรมการบริษัทมีอ  านาจในการพิจารณาจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไดห้ ากเห็นควรวา่มี

ความเหมาะสมและไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ท ัง้น้ีจะตอ้งรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมทุกคราว 

(หน่วย : บาท) 

ปี 2557 2558 2559 

อตัราก าไรสุทธิตอ่หุน้  0.05 0.04 0.05 

อตัราเงินปันผลตอ่หุน้  67.50 หรือเทา่กบั 0.17  

เม่ือมูลคา่ท่ีตราไวต้อ่หุน้เทา่กบั 0.25 บาท 

0.022 0.04473 

มูลคา่เงินปันผลท่ีจา่ย 27,000,000 9,680,000 19,681,200 

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธิ

หลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 

348.45% 82.05% 94.79% 



 

รายงานประจ าปี 2559  / ANNUAL REPORT 2016      หน้า | P A G E  22  

 

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1. ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วงท่ีผ่านมา 

 

ประวติัความเป็นมา 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เดิมช่ือ บริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ ากดั กอ่ต ัง้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2548 โดยนายปิยะ เตชากูล 

ร่วมกบันายวิวฒัน์ กรมดิษฐ  ์และนายชาติชาย พานิชชีวะ เพ่ือด าเนินธุรกิจใหบ้ริการขนสง่พนักงานระหวา่งเขตชุมชนท่ีพกัอาศยัไปยงัสถาน

ประกอบการ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี , อมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง และขยายไปยงัสถานประกอบการภายนอกนิคม

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก ตอ่มาบริษัทฯ มี

การเติบโตและขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 ท ัง้น้ี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีรถโดยสารใหบ้ริการ 5 ประเภท ไดแ้ก ่รถบสั รถมินิบสั รถไมโครบสั รถตูวี้ไอพีและรถตู ้จ านวนรวม 176 คนั  
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พฒันาการท่ีส าคญั 

ปี รายละเอียด 

2548  เดือนตุลาคม จดทะเบียนกอ่ต ัง้บริษทั โดยใชช่ื้อบริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ ากดั (ATP30) ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 1.00 ลา้นบาท โดยมีส านักงานใหญต่ ัง้อยูเ่ลขท่ี 700/199 หมูท่ี่ 1 ต าบลบา้นเกา่ อ  าเภอพาน

ทอง จงัหวดัชลบุรี และไดร้ับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 5 ปี จากกรมการขนส่งทางบก ใหส้ามารถ

ประกอบการขนสง่ไมป่ระจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสาร 

 บริษัทฯ เร่ิมใหบ้ริการรถรับสง่บุคลากรจากแหลง่ท่ีพกัอาศยัในเขตชุมชนมายงัโรงงานสถานประกอบการ 

ซ่ึงในชว่งแรกบริษัทไดใ้หบ้ริการลูกคา้ท่ีต ัง้อยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี และนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จงัหวดัระยอง 

 บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการใหบ้ริการโดยใชร้ถบสัจ านวน 1 คนัและรถตูจ้  านวน 2 คนั เพ่ือใหบ้ริการรับส่ง

บุคลากรแกโ่รงงานอุตสาหกรรมตา่งๆ 

 เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ลา้นบาท โดยการอออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน

จ านวน 40,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม และเรียกช าระเต็มจ านวน เพ่ือน า

เงินมาลงทุนขยายการใหบ้ริการและเป็นเงินทุนหมุนวียนในกิจการ 

2549  เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 

50,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม และเรียกช าระเต็มจ านวน เพ่ือน าเงินมา

ลงทุนขยายการใหบ้ริการและเป็นเงินทุนหมุนวียนในกิจการ 

 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดัหารถบสัท่ีใชแ้ชสซีและเคร่ืองยนตใ์หมจ่ากผูผ้ลิตโดยตรงเพ่ือใหบ้ริการพรอ้มกนักบัรถบสั

ท่ีใชแ้ชสซีและอะไหลใ่ชแ้ลว้มาประกอบเป็นแชสซีและเคร่ืองยนตท่ี์สมบูรณ์ โดยเร่ิมใชร้ถบสัท่ีใชแ้ชสซี

และเคร่ืองยนตใ์หม ่ไดแ้ก ่ฮีโน่ รุ่น RK เพ่ือใหบ้ริการรับสง่บุคลากรแกโ่รงงานอุตสาหกรรมตา่งๆ 

2550  บริษัทฯ ไดข้ยายพ้ืนท่ีใหบ้ริการไปยงัโรงงานสถานประกอบการนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ

อมตะซิต้ี โดยมุง่เนน้นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานท่ีอยูใ่นเขตภาคตะวนัออก 

2551  บริษัทฯ มีการขยายกิจการอยา่งตอ่เน่ือง และขยายพ้ืนท่ีใหบ้ริการไปยงัเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง 

 เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 20.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 

100,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม และเรียกช าระเต็มจ านวน เพ่ือน าเงินมา

ลงทุนขยายการใหบ้ริการและเป็นเงินทุนหมุนวียนในกิจการ 

2552  บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจดัหารถบสัสแกนเนีย จากประเทศสวีเดน มาใหบ้ริการแกลู่กคา้โดยเร่ิมจากรถบสัสแกนเนีย 

รุ่น K310 และ K250 ตามล าดบั 

2553  บริษทัไดน้ าเทคโนโลยีการควบคุมการเดินรถดว้ยระบบดาวเทียม GPS มาติดตัง้ในรถของบริษทัทุกคนั โดย

ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการสามารถท าการตรวจสอบสถานะของรถไดต้ลอด 24 ช ัว่โมง แบบ Real 

Time และสามารถท าการบนัทึกสถานะของรถตามท่ีก าหนด เพ่ือตรวจสอบยอ้นกลบั (Log sheet) โดย

ควบคุมใหร้ถทุกคนัพรอ้มใหบ้ริการกอ่นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 นาทีและควบคุมความเร็วไมเ่กิน 90 กิโลเมตร

ตอ่ชัว่โมง โดยบริษทัฯ จะน าสง่รายงานสรุปขอ้มูลการรับสง่ใหลู้กคา้ทราบทุกวนั (Daily Report) 
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ปี รายละเอียด 

2554  เดือนมกราคม บริษัทฯ ไดร้ับการตอ่อายุใบอนุญาตประกอบการขนสง่ไมป่ระจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการ

ขนสง่ผูโ้ดยสาร ซ่ึงออกโดยกรมการขนสง่ทางบก ตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 เดือนธนัวาคม บริษัทฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 

200,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม และเรียกช าระ10.00 ลา้นบาท ท าใหมี้ทุน

จดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 30.00 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ เร่ิมด าเนินโครงการ “12 ย้ิม รักษารถดี ขบัข่ีปลอดภยั” เพ่ือเป็นแรงจูงใจและกระตุน้พนักงานขบั

รถใหเ้ป็นนักขบัท่ีมีคุณภาพ ห่วงใยความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูโ้ดยสาร โดยมอบโบนัสพิเศษให ้

พนักงานขบัรถท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานของโครงการ 

2555  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 มีมติเรียกทุนช าระสว่นท่ีเหลืออีก

จ านวน 10.00 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 40.00 ลา้นบาท 

 เปล่ียนช่ือจาก “บริษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จ ากดั” เป็น “บริษทั เอทีพี 30 คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั” 

2556  บริษัทฯ ไดเ้ปิดส านักงานสาขาท่ีมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพ่ือใหบ้ริการแกลู่กคา้ในพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง 

 เปล่ียนแปลงมาตรฐานตวัรถ โดยรถบสัโดยสารทุกคนัของ ATP30 จะตอ้งประกอบจากแชสซีและ

เคร่ืองยนตใ์หมจ่ากบริษทัรถชัน้น า เชน่ ฮีโน่ สแกนเนีย และกรณีท่ีเป็นรถปรับอากาศจะติดตัง้ระบบปรับ

อากาศท่ีเป็นอุปกรณใ์หมทุ่กช้ินเพ่ือสุขอนามยัท่ีดีของผูโ้ดยสาร รวมทัง้รถทุกคนัจะตอ้งมีระบบอ านวยความ

สะดวก โดยค านึกถึงความปลอดภยัและความสะดวกสบายของผูโ้ดยสารเป็นหลกั 

2557  บริษัทฯ ขยายเขตพ้ืนท่ีการใหบ้ริการไปยงัโรงงานสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

จงัหวดัระยอง 

 บริษัทฯ ไดน้ าแอพพลิเคชัน่มาใชใ้นการเดินรถเพ่ือใหน้ักขบัสามารถใช ้Tablet หรือ Smartphone บนัทึก

ขอ้มูลการเดินรถตา่งๆ และสง่ตอ่ขอ้มูลแบบออนไลน์มายงัศูนยค์วบคุมการเดินรถแบบ Real Time ซ่ึง

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการทดลองระบบ  

 บริษทัฯ ไดท้  าการพฒันาหลกัสูตรมาตรฐานเพ่ือฝึกอบรมพนักงานขบัรถใหเ้ป็นนักขบัมืออาชีพ อนัไดแ้ก  ่

- หลกัสูตรความปลอดภยัข ัน้พ้ืนฐาน (Basic Safety) 

- หลกัสูตรเทคนิคการขบัข่ีเชิงป้องกนั (Defensive Driving Technique) 

- หลกัสูตรการใหบ้ริการส าหรับนักขบัมืออาชีพ (Service Mind) 

2558  วนัท่ี 12 มีนาคม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

- จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 443,130 บาท 

- จา่ยเงินปันผลจ านวน 30.00 ลา้นบาท 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 30.00 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนรวม 70.00 ลา้นบาท 

 วนัท่ี 14 มีนาคม ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1 ปี 2558 มีมติอนุมติัเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 

- อนุมติัการแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
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ปี รายละเอียด 

2559  เดือนมกราคม บริษัทฯ ไดร้ับการตอ่อายุใบอนุญาตประกอบการขนสง่ไมป่ระจ าทางดว้ยรถท่ีใชใ้นการ

ขนสง่ผูโ้ดยสาร ซ่ึงออกโดยกรมการขนสง่ทางบก ตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

2560  วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัครั้งท่ี 1/ 2560 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี 

- อนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,166,870 บาท ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 

5.32 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ตามกฎหมายก าหนด 

- ก าหนดวนัและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 3 เมษายน 2559 เวลา 

14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด ์หอ้งเพชรชมพู ชัน้ 3 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 

- อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอ ัตราหุ ้นละ 0.04473 บาท ส าหรับหุ ้นสามัญจ านวน 

440,000,000 หุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 19,681,200 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราปันผลจา่ยรอ้ยละ 

94.79 ของก าไรสุทธิหลงัจดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย โดยประกอบดว้ย การจา่ยหุน้

ปันผลไมเ่กิน 55,000,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมในอตัรา 8 หุน้เดิม 

ตอ่ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลเป็นหุน้สามญัท่ี 0.03125 บาทตอ่หุน้ และ

จา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.01348 บาทตอ่หุน้  

- อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทรุ่นท่ี 1 (ATP30-

W1) จ านวนไมเ่กิน 123,750,000 หน่วย ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 

ซ่ึงรวมจ านวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการจา่ยหุน้ปันผลในครั้งน้ี 

- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 44,687,500 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

จ านวน 178,750,000 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผูใ้หบ้ริการรถโดยสารขนสง่บุคลากร ระหวา่งแหลง่ท่ีพกัอาศยัในเขตชุมชนไปยงั

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard) ซ่ึงไดร้ับใบอนุญาตใหเ้ป็น

ผูป้ระกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทาง จากกรมขนสง่ทางบก โดยมีรถโดยสารใหบ้ริการ 5 ประเภท ไดแ้ก ่รถบสั (จ านวนท่ีนั่งมากกวา่ 40 

ท่ีนั่ง) รถมินิบสั (จ านวนท่ีนั่งไมเ่กิน 30 ท่ีนั่ง) รถไมโครบสั (จ านวนท่ีนั่งไมเ่กิน 21 ท่ีนั่ง) รถตูวี้ ไอ พี (VIP) (จ านวนท่ีนั่ง 10 ท่ีนั่ง) และรถตู ้

(จ านวนท่ีนั่ง 14 ท่ีนั่ง) โดยแบง่รูปแบบการบริการเป็น  2 รูปแบบ 

- การใหบ้ริการโดยรถโดยสารของบริษทั ซ่ึงประมาณรอ้ยละ 92.65 เป็นรถบสั สว่นท่ีเหลือเป็นรถมินิบสั รถไมโครบสั และรถตู ้

- การใหบ้ริการโดยรถร่วมบริการ ซ่ึงกวา่รอ้ยละ 88.89 เป็นรถตู ้สว่นท่ีเหลือเป็นรถบสั  

อีกท ัง้บริษทัฯ ยงัน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารการเดินรถ ท าใหส้ามารถควบคุมตน้ทุน, เสน้ทาง - เวลาการเดินรถ และคุณภาพการขบั

ของพนักงานขบัรถ ท าใหป้ระสิทธิภาพในการบริหารและการจดัการเดินรถเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัแกก่าร

พฒันาคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขบัรถ ซ่ึงทางบริษทัฯ เรียกวา่ “นักขบั” การก าหนดกระบวนการคดัเลือกนักขบั การ 

จดัอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะดา้นความปลอดภยัในการขบัข่ีและสรา้งจิตส านึกในการใหบ้ริการ รวมถึงการปลูกฝังความใสใ่จตอ่สวสัดิภาพในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสารและผูร่้วมเดินทางบนถนน 
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ตารางแสดงจ านวนรถโดยสารท่ีใหบ้ริการ แยกตามรถท่ีใหบ้ริการระหวา่งปี 2557 - 2559 

 

รถโดยสาร 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน 

(คนั) 

รอ้ยละ จ านวน 

(คนั) 

รอ้ยละ จ านวน 

(คนั) 

รอ้ยละ 

รถโดยสารของบริษทั 

รถบสั 

 

110 

 

51.89 

 

127 

 

55.46 

 

147 

 

55.26 

รถมินิบสั 2 0.94 2 0.87 2 0.75 

รถไมโครบสั - - - - 3 1.13 

รถตูวี้ ไอ พี - - 2 0.87 2 0.75 

รถตู ้ 8 3.77 8 3.49 22 8.27 

รวมรถโดยสารของบริษทั 120 56.60 139 60.70 176 66.17 

รถโดยสารร่วมบริการ 

รถบสั 

 

12 

 

5.66 

 

10 

 

4.37 

 

10 

 

3.76 

รถตู ้ 80 37.74 80 34.93 80 30.08 

รวมรถโดยสารร่วมบริการ 92 43.40 100 39.30 90 33.83 

รวม 212 100.00 229 100.00 266 100.00 

 

สดัสว่นรายไดข้องบริษัทฯ แยกตามกลุม่อุตสาหกรรมของลูกคา้ในปี 2559 

 

 

 

ช้ินสว่นประกอบรถยนต์

18%

ผลิตยางรถยนต์

15%

น ้ามนัเช้ือเพลิงและปิโตรเคมี

20%

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

25%

สินคา้บริโภค

10%

เหล็ก

10%

อ่ืนๆ

3%

ช้ินสว่นประกอบรถยนต์ ผลิตยางรถยนต์ น ้ามนัเช้ือเพลิงและปิโตรเคมี

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้บริโภค เหล็ก

อ่ืนๆ
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เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีกลุม่ลูกคา้เป้าหมายไดแ้ก ่ผูป้ระกอบการในภาคการผลิตท่ีมีท่ีต ัง้โรงงานอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือนอกเขตนิคม

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จงัหวดัไดแ้ก ่จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดท้  าการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการท างานอยา่งตอ่เน่ือง โดยยึดหลกัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั และยึด

มัน่กบันโยบายในการใหบ้ริการดงัน้ี  

 หลกัความปลอดภยั (Safety) 

 หลกัภาพลกัษณแ์ละความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

 หลกัความสะดวกสบาย (Comfort)  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษทัฯ ไดร้ับใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทางโดยกรมขนสง่ทางบก ปัจจุบนับริษทัฯ แบง่รูปแบบรถท่ีใหบ้ริการรับ-

สง่เป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก ่ 

1. รถโดยสารของบริษทั :  

รถโดยสารของบริษัทฯ ทุกคนัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นรถท่ีไดร้ับอนุญาตรับ-สง่บุคคลถูกตอ้งตามกฎหมาย (ป้ายทะเบียนสีเหลืองตวัหนังสือ

ด า) ซ่ึงบริษัทฯ ร่วมกบัผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถชัน้น า อาทิ ฮีโน่และสแกนเนีย เพ่ือออกแบบโครงสรา้งรถบสัใหมี้ความปลอดภยัและสะดวกสบาย

ตอ่ผูโ้ดยสาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 รถโดยสารของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้ส้ิน 176 คนั แบง่เป็นรถบสัโดยสารจ านวน 147 คนั รถมินิบสั

โดยสารจ านวน 2 คนั รถไมโครบสัโดยสารจ านวน 3 คนั รถตูวี้ไอพี 2 คนั และรถตูโ้ดยสารจ านวน 22 คนั      

2. รถโดยสารร่วมบริการ : 

บริษัทฯ มีรถร่วมบริการท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทคดัเลือกจากผูใ้หบ้ริการรถร่วมท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีรถร่วมบริการท่ีใหบ้ริการรวมทัง้ส้ิน 90 คนั แบง่เป็นรถตูร่้วมบริการ 80 คนั 

และรถบสัร่วมบริการ 10 คนั (ณ ขณะใดขณะหน่ึง ปริมาณรถร่วมบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใชง้าน) โดยตัง้แต่

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดก้  าหนดนโยบายการใชผู้ร่้วมบริการท่ีจะใหบ้ริการ จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดร้ับอนุญาตจากกรมการ

ขนสง่ทางบก  ในการเป็นผูไ้ดร้ับอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทางเทา่นั้น 
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจดัหาและใหบ้ริการลูกคา้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษทัเรียกเก็บค่าบริการกบั

ลูกคา้ตามสญัญา 

น าเสนอรูปแบบรถ เสน้ทางเดินรถให้

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

ลูกคา้ลงนามในสญัญาว่าจา้งบริการ

รบัส่งพนกังาน 

บริษทับริหารและจดัการการรบัส่งพนกังาน 

ตามเสน้ทางท่ีตกลงไวก้บัลูกคา้ 

รถโดยสารขนาดใหญ่ )รถบสั(  / รถโดยสาร 

(รถมินิบสั) ท่ีนัง่ไม่เกิน 30 ท่ีนัง่ / รถ

โดยสาร (รถไมโครบสั) ท่ีนัง่ไม่เกิน 21 ท่ีนัง่ 

รถโดยสารขนาดใหญ่ / 

รถโดยสารขนาดเล็ก  

คดัสรรบคุลากรเพ่ือเป็นนกัขบัประจ ารถ 

จดัหารถใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

กรณีรถใหม่: สัง่ประกอบรถบสั  

กรณีรถใชแ้ลว้: ปรบัปรุงซ่อมแซม 

 

จดัอบรมพฒันาศกัยภาพนกัขบัก่อนการ

ใหบ้ริการ 

พรอ้มใหบ้ริการรบัส่งพนกังาน 

บริษทัจดัท ารายงานการเดินทาง

ประจ าวนัเพ่ือรายงานแก่ลูกคา้ 

คดัเลือกผูใ้หบ้ริการจาก

ภายนอก (รถร่วม) 

ประเภทรถโดยสาร 

จ านวนรถโดยสาร/จ านวนผูโ้ดยสาร

เสน้ทางและตารางเวลาการเดินรถและ

คา่ใชจ้า่ย 

กรณี ใชร้ถของบริษทั กรณี ใชร้ถร่วม 

รถตู/้ รถตูวี้ไอพี 
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ขัน้ตอนการจดัหาและใหบ้ริการลูกคา้ 

 

1. บริษัทฯ จะร่วมประชุมกบัลูกคา้เพ่ือหารือและน าเสนอรูปแบบการเดินรถรับสง่พนักงาน โดยบริษัทฯ จะใชข้อ้มูลท่ีเกี่ ยวขอ้งจากลูกคา้ 

เชน่ จ านวนคน เสน้ทาง ตารางเวลาการปฏิบติังานของพนักงาน เพ่ือประกอบการออกแบบลกัษณะรถ จ านวนรถ เสน้ทางการเดินรถ 

ตารางเวลารับสง่ จุดรับสง่ และคา่ใชจ้า่ย ใหแ้กลู่กคา้พิจารณา 

2. เม่ือลูกคา้พิจารณาตกลงวา่จา้ง ตามท่ีบริษัทฯ ไดเ้สนอ บริษัทฯ จะจดัท าสญัญาบริการขนสง่พนักงาน (Employee transportation 

Service Agreement)  

3. บริษทัฯ จะด าเนินการจดัหารถโดยสารและนักขบั เพ่ือเตรียมส าหรับการเดินรถตามสญัญาบริการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 กรณีท่ีด าเนินการดว้ยรถของบริษทัฯ ซ่ึงสว่นใหญจ่ะเป็นรถบสัโดยสารใหม ่บริษัทฯ จะสัง่ประกอบรถบสั โดยการสัง่ซ้ือ โครงรถ

และเคร่ืองยนต ์(Chassis) และสัง่ท  าตวัถงั (Body) พรอ้มตกแตง่ จากผูป้ระกอบการชัน้น าท่ีไดม้าตรฐาน และบริษทัฯ ตอ้งอบรม

คดัเลือกบุคลากรเพ่ือเป็นนักขบัประจ ารถ  

3.2 กรณีท่ีด าเนินการดว้ยรถร่วมบริการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรถตูโ้ดยสาร บริษัทฯ จะท าสญัญาตกลงกบัรถร่วมบริการ เพ่ือใหม้า

ด าเนินการรับสง่ ตามท่ีบริษัทฯ ไดต้กลงในสญัญาบริการกบัลูกคา้ โดยรถร่วมบริการมีหนา้ท่ีจดัหารถและนักขบั เพ่ือใหบ้ริการ

แกลู่กคา้ของบริษทัฯ ในนามของ บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

4. บริษัทฯ จะด าเนินการจดัตารางการเดินรถตามท่ีไดต้กลงไวใ้นสญัญา และเร่ิมบริการรับสง่พนักงาน ตามตารางท่ีก  าหนด โดยสามารถ

อธิบายการด าเนินการรับสง่ พนักงาน ไดด้งัน้ี 

4.1 นักขบัจะน ารถมายงัจุดจอดรถ เพ่ือเตรียมความพรอ้มและตรวจสอบสภาพ ความสะอาด ความเรียบรอ้ย ภายในรถโดยสารกอ่น

ปฏิบติัหนา้ท่ี 30 นาที 

4.2 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะออกด าเนินการสุม่วดัระดบัแอลกอฮอล ์และสารเสพติด รวมไปถึงสภาพความพรอ้มทัง้ร่างกายและ

จิตใจของนักขบั เพ่ือบนัทึกเป็นรายงานใหแ้กลู่กคา้ ซ่ึงนักขบัท่ีมีความพรอ้มในการขบัยานพาหนะตอ้งมีระดบัแอลกอฮอล ์เทา่กบั 

0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์และหากตรวจพบระดบัแอลกอฮอลม์ากกวา่ระดบัดงักลา่วแตน่อ้ยกวา่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต ์เจา้หนา้ท่ี

ฝ่ายปฏิบติัการจะท าการประเมินความพรอ้มในการขบัของนักขบัเป็นล าดบัแรก หากนักขบัอยูใ่นเกณฑค์วามพรอ้มท่ีเพียงพอตอ่

การปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะประจ ารถไปกบันักขบั เพ่ือควบคุมและดูแลการขบั แตใ่นกรณีท่ีตรวจพบวา่นักขบัมี

ระดบัแอลกอฮอลเ์กินกวา่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ซ่ึงถือวา่เป็นผูเ้มาสุราตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537) และเป็นผูท่ี้ถูก

หา้มขบัข่ีรถ ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะด าเนินการหานักขบัทดแทน ซ่ึงมา

จากนักขบัส ารองของบริษทัฯ หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะเป็นผูด้  าเนินการขบัแทน 

4.3 นักขบัจะเร่ิมเดินรถไปยงัจุดรับ-สง่ตา่งๆ ตามเวลาและเสน้ทางท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ 

4.4 นักขบัจะท าการบนัทึกเวลาท่ีถึงและออกจากจุด-รับสง่ และบนัทึกจ านวนพนักงานท่ีข้ึนรถ เพ่ือเป็นขอ้มูลรายงานใหแ้กลู่กคา้ 

4.5 เม่ือนักขบัด าเนินการรับ-สง่พนักงานยงัจุดหมายปลายทางอยา่งปลอดภยัเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ นักขบัจะน ารถไปยงัจุดจอดรถท่ี

ก าหนด เพ่ือเตรียมตวัรับ-สง่พนักงานในรอบถดัไป 

4.6 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะด าเนินการรวบรวมขอ้มูลของนักขบั มาจดัท าเป็นรายงานประจ าวนัเพ่ือสง่ใหแ้กลู่กคา้ และวางใบแจง้

หน้ีเม่ือใหบ้ริการครบเดือน 

4.7 บริษัทฯ จะด าเนินการปรับเสน้ทาง เวลา การเดินรถ จากขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้เชน่ กรณีท่ีบางจุดรับ-สง่ มีจ านวนพนักงานจ านวน

มากข้ึนหรือนอ้ยลง เน่ืองจากลาออกหรือยา้ยท่ีอยูข่องพนักงาน บริษัทฯ จะเสนอการปรับจุดรับ -สง่ ใหแ้กลู่กคา้พิจารณา โดย

ค านึงถึงความเหมาะสมและคา่ใชจ้า่ย 

4.8 บริษัทฯ จดัใหมี้ระบบติดตามรถโดยสารของบริษัทฯ ดว้ยสญัญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซ่ึงจะท างานร่วมกบั Software ท่ี

เรียกวา่ GPS Tracking System โดยตวั Software นั้นจะท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดร้ับจากตวั GPS Tracking เพ่ือให ้

เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการสามารถเขา้ไปตรวจสอบต าแหน่งปัจจุบนัของตวั GPS Tracking และยงัสามารถตรวจสอบขอ้มูล

ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา ตามความสามารถของ GPS Tracking System เชน่ ความเร็วรถ สถานะของรถ ระดบัน ้ามนั เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดผ้ลกัดนัใหร้ถร่วมบริการเร่ิมท าการติดตัง้ระบบจีพีเอสเพ่ือใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังานของรถอีกดว้ย 
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การจดัการ และการก ากบัดูแลกิจการ 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (CODE OF PRACTICE) รวมทัง้ได ้

ก  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและแนวปฎิบติัท่ีดีเกี่ ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน 

และกอ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเกี่ ยวขอ้งกบับริษทั ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

 

หมวดที่  1 สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholder) 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทียมกนั โดยไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด

สิทธิหรือการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทัง้ไดอ้  านวยความสะดวกแกผู่ถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิตา่งๆ และไดก้  าหนดแนวทางการปฏิบติั ท่ีผูถื้อหุน้ควร

ไดร้ับ ดงัน้ี  

1. บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกทา่นทราบถึงความคืบหน้าการด าเนินงานของกิจการอยา่งสม ่าเสมอ โดยการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

โดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2. การจดัประชุมผูถื้อหุน้  

ก าหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือน นับแตว่นัส้ินรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็น

เร่งดว่นท่ีจะตอ้งพิจารณาวาระพิเศษท่ีอาจเป็นเร่ืองท่ีกระทบ หรือเกี่ ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดร้ับการอนุมติั

จากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทั สามารถเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นกรณีไป 

 การสง่หนังสือเชิญประชุมลว่งหนา้ 

เผยแพร่ขอ้มูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ 

ประกอบดว้ยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผูถื้อหุน้ตา่งประเทศท่ีแตง่ต ัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นั้น ) ตามท่ีกระทรวง

พาณิชยก์  าหนดรวมทัง้ขอ้มูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผา่นทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุมผูถื้อหุน้อยา่ง

นอ้ย 30 วนักอ่นท่ีจะจดัสง่เอกสารเชิญประชุมใหแ้กผู่ถื้อหุน้ 

จดัท าหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยระบุสถานท่ี วนั เวลาประชุมใหช้ดัเจน พรอ้มท ัง้รายละเอียดระเบียบวาระการ

ประชุม ขอ้มูลส าคญัและจ าเป็นประกอบการพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งท่ีผา่นมา รายงานประจ าปี 

หนังสือมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะใหช้ดัเจน และเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ โดยจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 

7 วนั กอ่นวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้ับขอ้มูลขา่วสารเพ่ือการตดัสินใจในการลงมติอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น 

โปร่งใส พรอ้มท ัง้ประกาศลงในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนักอ่นวนัประชุมอยา่งนอ้ย 3 วนั เพ่ือเป็นการบอกกลา่วการ 

เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้ส าหรับใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาร่วมประชุม ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมวาระการประชุมจะมีการ

แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในกรณีจ าเป็นรีบดว่น เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ และจะสง่หนังสือนัดประชุมไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั

กอ่นวนัประชุม รวมทัง้จะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ไวใ้นเว็บไซต ์กอ่นจดัสง่เอกสาร 

 การอ านวยความสะดวกแกผู่ถื้อหุน้ 

บริษทัฯ อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชุมอยา่งเทา่เทียมกนั โดยจดัเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและใหข้อ้มูลในการตรวจเอกสารและ

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมอยา่งเพียงพอ โดยบริษทัฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้สามารถรับการลงทะเบียนกอ่นเวลาประชุม 1 ชัว่โมง และ

ไดน้ าระบบบาร์โคด้ (Bar Code) มาใชใ้นการลงทะเบียนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน นอกจากน้ีไดจ้ดัใหมี้สถานท่ี

จดัการประชุมท่ีมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียง และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน ณ วนัประชุมเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ และรักษาความปลอดภยัใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย 
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3. การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ 

3.1 การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้กอ่นวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 เผยแพร่ขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ 

ประกอบดว้ย แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรับผูถื้อหุน้ตา่งประเทศท่ีแตง่ต ัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นั้น) ตามท่ีกระทรวง

พาณิชยก์  าหนด หลกัฐานท่ีใชใ้นการมอบฉันทะไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้ขอ้มูลพรอ้มระบุเง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน  ประกอบการ

พิจารณาระเบียบวาระผา่นทางเว็บไซดล์ว่งหนา้กอ่นกรประชุม 30 วนักอ่นท่ีจะจดัสง่เอกสารดงักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ 

 จดัสง่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุมชดัเจนพรอ้มทัง้รายละเอียดระเบียบวาระ

การประชุม วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งท่ีผา่นมา รายงานประจ าปี หนังสือมอบ

ฉันทะ พรอ้มระบุวิธีการมอบฉันทะอยา่งชดัเจน และเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ โดยบริษทัฯ ท าการจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้ 7 

วนัเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้ับขอ้มูลขา่วสารซ่ึงน ามาใชต้ดัสินใจในการลงมติท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระ

การประชุมลว่งหนา้ พรอ้มท ัง้ประกาศลงหนังสือพิมพติ์ดตอ่กนั 3 วนักอ่นวนัประชุมอยา่งนอ้ย 3 วนั เพ่ือเป็นการบอกกลา่วการเรียก

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาร่วมประชุม 

 ในกรณีท่ีเพ่ิมวาระการประชุมจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยจะปฏิบติัในกรณีจ าเป็นเร่งดว่น เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ 

บริษทัฯ เทา่นั้น และจะสง่หนังสือนัดประชุมไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั กอ่นวนัประชุม รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ไวใ้นเว็บไซตก์อ่นจดัสง่เอกสาร 

3.2 การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชุมอยา่งเทา่เทียมกนัท ัง้ผูถื้อหุน้รายใหญแ่ละผูถื้อหุน้รายยอ่ยโดยเฉพาะ นักลงทุน สถาบนั 

และมีการจดัเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและใหข้อ้มูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมอยา่งเพียงพอ โดยบริษทัฯ จะเปิด

ใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนกอ่นเวลาประชุม 1 ชัว่โมง และแมจ้ะพน้เวลาลงทะเบียนแลว้ก็ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะ

เขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไมเ่สียสิทธิ 

 จดัใหมี้สถานท่ีจดัการประชุมท่ีสะดวกตอ่การเดินทางมาเขา้ร่วมประชุม และมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผูถื้อหุน้ ซ่ึงอยูใ่น

กรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียง และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ วนัประชุม เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจและรักษาความ

ปลอดภยัใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย 

 น าระบบบาร์โคด้ (Bar Code) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนับคะแนนเพ่ือความถูกตอ้ง สะดวก และรวดเร็ว 

 บริษัทฯ ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนยอ่มมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาการประชุม 

 กอ่นเร่ิมการประชุมทุกครั้งประธานท่ีประชุมจะเป็นผูช้ี้แจงหลกัเกณฑท่ี์เกี่ ยวขอ้งกบัการประชุมท ัง้หมด อาทิ การเปิดประชุม และการ

ออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีจะตอ้งลงมติในแตล่ะวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

 บริษทัฯ จะระบุการมีสว่นไดส้ว่นเสียของกรรมการไวใ้นหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ หากกรรมการทา่นใด

มีสว่นไดส้ว่นเสียหรือมีสว่นเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบกอ่นการพิจารณา

วาระ โดยกรรมการทา่นท่ีมีสว่นไดเ้สียน้ันจะไมเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ 

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อาสาท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเกี่ ยวกบั

กระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง 

 สนับสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถามแสดงความคิดเห็น ให ้

ขอ้เสนอแนะ และออกเสียงร่วมกนัตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัทในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เชน่ การ

แตง่ต ัง้หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอิสระ การอนุมติัผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การลดทุน

หรือเพ่ิมทุน การก าหนด หรือการแกไ้ขขอ้บงัคบับริคณหส์นธิ และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

 จดัใหมี้แบบประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาการจดัประชุมใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

โปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ผูถื้อหุน้  
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3.3 การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้หลงัวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงในวนัท าการถดัไปจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยแจง้

เป็นจดหมายขา่วไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผา่นระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไวใ้นเว็บไซดข์องบริษทัฯ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้แจง้ตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุมตาม

ขอ้ก าหนดของ ตลท. และผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมฯ อยา่งครบถว้นเหมาะสม ประกอบดว้ย บนัทึกรายงานการประชุมฯ 

การออกเสียงและขอ้ซกัถามของผูถื้อหุนแตล่ะวาระอยา่งละเอียดบนเว็บไซดข์องบริษทั (www.atp30.com) 

 น าขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดร้ับจากผูถื้อหุน้ในการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้มาพิจารณา และหาแนว

ทางการปรับปรุงเพ่ือพฒันาการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการรายงานความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ไดร้ะบุการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการไวใ้นหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผูถื้อหุน้ หากกรรมการทา่นใดมีสว่นได ้

สว่นเสียหรือมีสว่นเกี่ ยวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบกอ่นการพิจารณาวาระโดยกรรมการทา่นท่ี

มีสว่นไดส้ว่นเสียน้ันจะไมร่่วมประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ 

 

หมวดที่  2 การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียม (Equitable Treatment of Shareholder)  

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้ทุกราย โดยไมค่  านึงถึง เพศ อายุ สีผิว เช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการ

เมือง หรือความพิการ 

 บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลเพ่ือปกป้องสิทธิข ัน้พ้ืนฐานของผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม สรา้งความมัน่ใจในการ

ลงทุนกบับริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารใชสิ้ทธิดงักลา่ว ผา่นทางเว็บไซตข์องบริษทัฯ 

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นมาประชุม และลงมติแทนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้ับเอกสารและค าแนะน าในการมอบฉันทะ ผูร้ับ

มอบฉันทะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได ้เพ่ือสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้

สามารถก าหนดทิศทางการลงมติในแตล่ะวาระไดเ้อง เม่ือย่ืนหนังสือมอบฉันทะใหก้รรมการในท่ีประชุมแลว้ยอ่มมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

และลงมติเชน่เดียวกบัผูถื้อหุน้ทุกประการ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได ้ผูถื้อ

หุน้มีสิทธิไดร้ับประวติัและขอ้มูลการท างานของกรรมการอิสระแตล่ะทา่นท่ีครบถว้นเหมาะสมในการพิจารณา 

บริษทัฯ จะจดัสง่หนังสือมอบอ านาจโดยเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ทา่น ใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาคดัเลือกเป็นผูร้ับมอบ

อ านาจในการประชุมผูถื้อหุน้และลงมติในวาระตา่งๆ แทน  

2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความประสงคม์ายงับริษทัฯ เพ่ือขอเสนอใหเ้พ่ิมวาระการประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั

ท าการกอ่นวนัประชุมผูถื้อหุน้ และทางคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้และมีความเห็นวา่วาระดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่บริษทัฯ  

และผูถื้อหุน้ ทางบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะอ านวยความสะดวกในการน าเสนอวาระดงักลา่วเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะด าเนินการแจง้

เพ่ิมวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความประสงคม์ายงับริษัทฯ เพ่ือขอเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยไดแ้จง้ความ

ประสงคผ์า่นมายงับริษัทฯ พรอ้มจดัสง่ขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลท่ีไดร้ับ

การเสนอช่ือมาอยา่งครบถว้น ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือนกอ่นวนัประชุมผูถื้อหุน้สามญั บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอบุคคลดงักลา่ว

ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในแตล่ะปี เพ่ือใหผู้ ้

ถือหุน้พิจารณาลงมติตอ่ไป 

4. ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระ ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายท่ีจะไมเ่พ่ิมระเบียบวาระในท่ี

ประชุมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 
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5. จดัสรรเวลาประชุมอยา่งเพียงพอ พรอ้มท ัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค  าถามในท่ี

ประชุม และไดใ้ชสิ้ทธิในการแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผา่นบตัรลงคะแนนเสียง

ท่ีบริษทัฯ ไดแ้จกใหใ้นวนัประชุม 

6. กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถามในท่ีประชุม รวมทัง้ไดบ้นัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็น

ท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

7. บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯ โดยก าหนดในคูมื่อการปฏิบติังานของพนักงานในหวัขอ้จริยธรรม

และบทลงโทษทางวินัย ซ่ึงไดมี้การเผยแพร่ใหพ้นักงานทุกคนทราบ 

8. บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลส าคญัอนัมีผลตอ่การลงทุน โดยกรรมการและ

ผูบ้ริหารบริษทัฯ จะตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยทุ์กครัง้ท่ีมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

9. เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นเว็บไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้ับทราบขอ้มูลขา่วสารส าคญัของบริษทัฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

รวมถึงสารสนเทศท่ีบริษัทฯ เปิดเผยตามขอ้ก าหนดตา่งๆ โดยภายหลงัจากการเปิดเผยต่อ ตลท. แลว้ไดน้ าขอ้มูลเผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษทัฯ 

หมายเหตุ :   1.บริษัทฯ ไมมี่นโยบายหรือโครงการใหสิ้ทธิแกผู่บ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษัท เพ่ือเป็นการก ากบัดูแลปกป้องสิทธิข ัน้พ้ืนฐานของผูถื้อหุน้อยา่งเทา่

เทียมกนัและเป็นธรรม 

  

 

หมวดที่  3 บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย (Roles of Stakeholdes)   

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สีย และก าหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจวา่สิทธิตาม

กฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนักงาน -ผูบ้ริหาร คูค่า้-คูแ่ขง่ทางการคา้-เจา้หน้ี รวมถึงชุมชนและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสงัคมจะไดร้ับการดูแล นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัไดเ้สริมสรา้งความร่วมมือกบัผูมี้สว่นไดเ้สียในกลุม่ตา่งๆ เพ่ือใหส้ามารถ

ด าเนินกิจการตอ่ไป มีความมัน่คง และตอบแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแกทุ่กฝ่าย เพ่ือสรา้งความส าเร็จในระยะยาว โดยบริษทัฯ มีแนวทางการ

ปฏิบติัในเร่ืองดงักลา่ว ดงัน้ี 

1. ต่อผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ มุง่ม ั่นเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือได ้

สรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม

อยา่งตอ่เน่ืองโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ 

ดว้ยความบริสุทธ์ิใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท ัง้รายใหญ่และรายยอ่ย และเพ่ือผลประโยชน์ของกลุม่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเต็ม

ความสามารถ ไมด่  าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทัฯ ไมแ่สวงหาประโยชน์ใหต้นเอง 

และไมเ่ปิดเผยขอ้มูลลบัตอ่บุคคลภายนอก 

2. ต่อลูกคา้ : สรา้งความพึงพอใจแกลู่กคา้โดยการสง่มอบบริการท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้, มีการเปิดเผยขอ้มูล ขา่วสาร

เก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง ทนัตอ่เหตุการณ์ และไมบิ่ดเบือนขอ้เท็จจริง , จดัใหมี้ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือใหลู้กคา้

รอ้งเรียนเกี่ ยวกบัคุณภาพการบริการ ไมก่  าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ลูกคา้ การปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไข

ตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลูกคา้อยา่งโปร่งใสและเทา่เทียมกนั และใหค้วามส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และ

ไมน่ าขอ้มูลดงักลา่วมาใชเ้พ่ือผลประโยชน์ของตนเอง และ/ หรือผูท่ี้เกี่ ยวขอ้งอ่ืนๆ 

3. ต่อพนกังาน : พฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทัง้การสง่เสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือสรา้งความมัน่ใจ 

และเป็นขวญัก าลงัใจใหแ้กพ่นักงานในการปฏิบติังานกบับริษทัฯ ดว้ยความมัน่คงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบติั คือ 

 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนักงานแตล่ะคน 

 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ใหมี้ความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพยสิ์นของพนักงาน 

 การแตง่ต ัง้ การโยกยา้ย รวมทัง้การใหร้างวลั และการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาคบริสุทธ์ิใจ และตัง้อยูบ่น

พ้ืนฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระท าหรือการปฏิบติัของพนักงานนัน้ๆ  
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 ปฏิบติัตอ่พนักงานบนพ้ืนฐานแหง่ความยุติธรรม และใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาการถา่ยทอดความรูแ้ละความสามารถของพนักงาน 

โดยใหโ้อกาสกบัพนักงานอยา่งท ัว่ถึงและสม ่าเสมอ  

 รับฟงัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอยา่งเคร่งครัด  

 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนักงาน 

 ปฏิบติัตอ่พนักงานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นปัญญาชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 มีชอ่งทางใหพ้นักงานเขา้แจง้เร่ืองท่ีสอ่ไปในทางผิดระเบียบ วินัย และกฎหมายได ้

 สง่เสริมใหพ้นักงานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท หนา้ท่ีเพ่ือสง่เสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่ง

ท ัว่ถึง 

 สง่เสริมใหพ้นักงานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานและบริษทัฯ โดยรวม  

4. ต่อคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ี : ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบั

คูค่า้ โดยปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีทางธุรกิจในการแขง่ขนัทางธุรกิจ บริษทัฯ ยึดถือ

กติกาการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

 คู่คา้ :ไมเ่รียกรอ้ง ไมร่ับ ไมจ่า่ยผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคูค่า้โดยไมสุ่จริต และปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขตา่งๆ 

ท่ีมีตอ่คูค่า้อยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ใหคู้ค่า้ทราบลว่งหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแหง่ความสมเหตุสมผล 

 คู่แข่งทางการคา้ : ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของการไดร้ับผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมตอ่ท ัง้สองฝ่าย ไมแ่สวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมสุ่จริตหรือไมเ่หมาะสม และไมท่  าลาย

ช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางเส่ือมเสียโดยปราศจากขอ้มูลความจริง 

 เจา้หน้ี : ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจา้หน้ีโดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แกเ่จา้หน้ีดว้ย

ความซ่ือสตัย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลา ใหแ้กเ่จา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอและแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบลว่งหน้า หากไมส่ามารถปฏิบติัตามขอ้

ผูกพนัในสญัญา เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 

5. ต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม : ค านึงถึงความปลอดภยัของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงใหค้วามส าคญัของ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ตอ่ชนรุ่นหลงั ตลอดจนสง่เสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้กิดการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยบริษทัฯ ก าหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี  

 ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ จะค านึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบตอ่ความเสียหายของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหน้อ้ยท่ีสุด 

 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีสง่ผลเสียหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

 สง่เสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ตอ่สว่นรวมและชนรุ่นหลงั 

 ไมส่นับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัตอ่สงัคม หรือศีลธรรมอนังดงาม และ/ หรือ เป็นการสง่เสริมอบายมุข 

 จดัใหมี้ระบบการรอ้งทุกขใ์นเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ชุมชน 

 ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแกไ้ข และแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งทุกขท์ราบในเวลาอนัควร 

 ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบตอ่สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดข้ึนในหมูพ่นักงานทุกระดบัอยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั  

 ปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือ หรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครั ดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดย

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

 ใหค้วามสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุง่เน้นใหเ้กิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้การสนับสนุน

การศึกษาแกเ่ยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์  

 ใหก้ารตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอ่เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเต็มท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ ยวขอ้ง  
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การติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั 

1. บริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ และปฏิบติัตาม

นโยบายและขอ้ก าหนดท่ีมีอยูใ่นคูมื่อหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อีกท ัง้ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้ง

ดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการสง่เสริมใหพ้นักงานภายใตก้ารบงัคบับญัชามีความรูค้วามเขา้ใจและปฏิบติัตามคูมื่อ

หลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

2. บริษทัฯ จะไมด่  าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือขดักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนักงานกระท าผิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไว ้จะไดร้ับโทษทางวินัยอยา่งเคร่งครัด และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้า่ท  า

ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะสง่เร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐด าเนินการตอ่ไป หากพนักงานทุกระดบั

ของบริษทัฯ ประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิไดก้  าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ 

3. บริษัทฯ ก าหนดใหผู้บ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการใหพ้นักงานภายใตส้าย

บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคูมื่อหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ อยา่งจริงจงั ผู ้ท่ีกระท าผิดจริยธรรมท่ี

ก าหนดไวจ้ะไดร้ับโทษทางวินัยอยา่งเคร่งครัด เพ่ือใหมี้การปฏิบติัตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั และมีความเป็นธรรมตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ชอ่งทางรับแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่ผูมี้สว่น

ไดเ้สียไดร้ับ ผลกระทบ หรือ มีความเส่ียงท่ีจะไดร้ับผลกระทบอนัจะกอ่ใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุม่จากการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัของพนักงานของบริษทัฯ เกี่ ยวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ี

อาจสอ่ถึงการทุจริต การปฏิบติัอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั หรือการกระท าท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ 

4. ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญั เชน่ เป็นเร่ืองท่ีกระทบตอ่ช่ือเสียง ภาพลกัษณ ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือเป็นการกระท าท่ีขดั

ตอ่ นโยบายของบริษัทฯ หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง จะส่งเร่ืองตอ่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการหา

ขอ้เท็จจริง สว่นกรณีท่ีเป็นค าถามทัว่ไป เชน่ ราคาหุน้ การจา่ยเงินปันผล หรือขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบับริษทัฯ ไมถื่อวา่เป็นการรอ้งเรียน 

แตจ่ะสง่เร่ืองใหก้บัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพ่ือตอบกลบัแกผู่ส้อบถาม  

ทัง้น้ี ผูแ้จง้เบาะแสตอ้งระบุช่ือวิธีการติดตอ่กลบั ไมว่า่จะเป็นทางโทรศพัท ์อีเมล ์หรือโทรสาร รวมทัง้ช่ือบุคคลหรือเหตุการณ์ท่ี

รอ้งเรียน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิใจ ไมไ่ดมี้เจตนาในการใหร้า้ย หรือกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแกผู่อ่ื้น หรือ

ตอ่บริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยไมเ่ปิดเผยช่ือผูแ้จง้

เบาะแส รวมทัง้ด  าเนินการจดัเก็บขอ้มูลการรอ้งเรียนเป็นความลบั และบริษัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้

รอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม เชน่ไมมี่การเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท่ีท  างาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวน

การปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไมเ่ป็นธรรมแกผู่ร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสดงักลา่ว  

   

หมวดที่  4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ มีชอ่งทางติดตอ่เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลและขา่วสารผา่นเว็บไซดข์องบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะใหค้วามส าคญัตอ่การ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลาและเทา่เทียมกนัแกน่ักลงทุน และผูท่ี้เกี่ ยวขอ้งทราบ ท ัง้ในสว่นของขา่วสาร ขอ้มูลบริษัทฯ รายงานทาง

การเงิน ขอ้มูลท่ีน าเสนอแกน่ักวิเคราะหแ์ละนักลงทุน และขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่มูลคา่หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะมีชอ่งทาง

การติดตอ่กบันักลงทุนและชอ่งทางในการเปิดเผยขอ้มูลผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงัน้ี  

1) ขอ้มูลเผยแพร่และขา่วสารผา่นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษทัฯ 

2) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report แบบ 56-2) 

 การรายงานขอ้มูลคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร : เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจ าปี (Annual Report แบบ 56-2) และในเว็บไซตข์องบริษทัฯ (www.atp30.com) 

 กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยทุ์กครั้งท่ีมีการซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยต์อ่ ก.ล.ต. มาตรา 59 แหง่ 

พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงนับเป็นอีกมาตรการส าคญัท่ีจะสง่เสริมกาก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในเป็นอยา่งดี โดย

http://www.atp30.com/
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บริษัทฯ จะจดัสง่จดหมายแจง้ขอความร่วมือในการงดซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน กอ่นส้ินงวดบญัชีใน

แตล่ะไตรมาส นอกจากน้ีกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการมีสว่นไดเ้สียของตนตอ่บริษทัฯ เป็นประจ าและ

จะปรับปรุงขอ้มูลทุกปี โดยขอ้มูลดงักลา่วจะเก็บไวใ้ชภ้ายในบริษทัฯ เทา่นั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ท่ี ทจ. 2/2552 เร่ืองการรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหารและบุคคลท่ีมีความเกี่ ยวขอ้ง 

 การรายงานขอ้มูลสารสนเทศของบริษัทฯ : บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลส าคญัของบริษัทฯ รวมถึง

รายงานทางการเงิน และสารสนเทศอ่ืนๆ ตามเกณฑท่ี์ ตลท. และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น โปร่งใส 

ดว้ยภาษาท่ีกระชบั เขา้ใจงา่ย มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญั ท ัง้ดา้นบวกและดา้นลบ และผา่นการพิจารณากลัน่กรองตามขัน้ตอน

ท่ีก าหนด เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูท่ี้มีสว่นไดเ้สียไดร้ับสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนัตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยมี

การเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงัน้ี 

• ระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง ตลท. และ ก.ล.ต. 

• แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report แบบ 56-2) 

• เว็บไซตข์องบริษทัฯ (www.atp30.com)  

• ส่ือสาธารณะตา่งๆ ไดแ้ก ่หนังสือพิมพ ์นิตยสาร และโทรทศัน์  

• การใหข้อ้มูลตอ่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และนกัลงทุน ท่ีมาเย่ียมชมกิจการ และพบปะกบัผูบ้ริหาร 

• การจดัสง่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นทางไปรษณีย ์

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจ าปี และมีมาตรการป้องกนัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายใน โดยก าหนดใหพ้นักงานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้ง

ไมน่ าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พ่ือประโยชน์สว่นตนหรือบุคคลอ่ืน และรักษาขอ้มูลภายใน และเอกสารท่ีไมส่ามารถเปิดเผยตอ่

บุคคลภายนอก อนัน าไปสูก่ารแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เชน่ ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบตอ่

ราคาหุน้ ความลบัทางการคา้ หรือกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ พนักงานท่ีเปิดเผยขอ้มูลและขา่วสารท่ีส าคญัของบริษทัฯ ออก

สูบุ่คคลภายนอกโดยมิไดร้ับความเห็นชอบจาก ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่จะไดร้ับพิจารณามาตรการ

ทางวินัยตามระเบียบของบริษทัฯ และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอีกดว้ย 

 นักลงทุนสมัพนัธ ์: บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งสูงตอ่การบริหารความสมัพนัธก์บันักลงทุน ซ่ึงจะมุง่เนน้การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต มุง่ม ั่น ทุม่เท ความถูกตอ้ง ความเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพ่ือใหน้ักล งทุน นักวิเคราะห ์และ

ผูเ้กี่ ยวขอ้งไดร้ับสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเทา่เทียมกนั เพ่ือสง่เสริมใหช้อ่งทางในการส่ือสารกบันัก

ลงทนุนักวิเคราะหแ์ละผูท่ี้เกี่ ยวขอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้ักลงทุนไดซ้กัถาม ตลอดจนรับทราบขอ้มูล

สารสนเทศของบริษัทฯ ผา่นหลากหลายชอ่งทาง มีการจดัการใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ย และนักลงทุนเขา้เย่ียมชมกิจการ และพบปะ

ผูบ้ริหารเพ่ือเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจของ บริษทัฯ ตลอดจนการสง่เสริมความรูใ้หแ้กน่ักลงทุนในงานท่ี ตลท.

ซ่ึงผูท่ี้สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลมายงัฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษัทฯ  โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง ดงัน้ี 

  

ท่ีอยู่: บริษทั เอทีพี30 จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 700/199 หมูท่ี่ 1 ต าบลบา้นเกา่ อ  าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

อีเมล:์ www.atp30.com 

โทรศพัท:์

โทรสาร: 

0-3846-8788, 0-3846-8789   

0-3846-8788 
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หมวดที่  5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

 คณะกรรมการบริษัทฯมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัดูแลให ้

ฝ่ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน และงบประมาณ ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและ

ความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1) โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ทา่น 

กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ทา่น และกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ทา่น ซ่ึงเกิน

กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการเพ่ือใหเ้กิดการถว่งดุลอ านาจท่ีดีในการของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

องคป์ระกอบและคุณลกัษณะของกรรมการ : องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทตอ้งมีจ านวนสดัสว่นของกรรมการท่ีเป็นอิสระเพียงพอ ท่ีจะ

สามารถตรวจสอบถว่งดุลการท างานของณะกรรมการบริษทัและการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ทัง้น้ี กรรมการบริษทัตอ้งมีความหลากหลายของ

ทกัษะประกอบดว้ย ทกัษะทางดา้นบญัชีการเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นกฎหมาย 

และดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะและมีจ านวนไมน่อ้ย

กวา่ 3 คน ซ่ึง ปัจจุบนัจ านวนกรรมการอิสระของบริษทัมีจ านวนครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

วิธีสรรหากรรมการ : การคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ กระท าโดยบริษัทฯ เปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามคุณสมบติัท่ีบริษทัก าหนด โดยฝ่าย

ท่ีเกี่ ยวขอ้งจะเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณค์วามรูค้วามสามารถท่ี

จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบแลว้ บริษทัฯ จะเสนอรายช่ือ

บุคคลดงักลา่ว เพ่ือขออนุมติัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้คดัเลือกกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองแทน

ต าแหน่งกรรมการเฉพาะเร่ืองท่ีวา่งลงหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และน าเสนอรายช่ือตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณา

อนุมติัแตง่ต ัง้ตอ่ไป 
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คณะกรรมการบริษทั  

การตระหนักถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการช้ีแนะทิศทางการด าเนินงาน ติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจดัการ ปฏิบติั

หนา้ท่ีดว้ยความรู ้ความสามารถ โปร่งใส ระมดัระวงั และมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี (Accountability) ของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีตอ่

บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

 

คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีคุณสมบติั และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ส านักงาน ก.ล.ต. และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณท่ี์เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

3. มีภาวะผูน้ า วิสยัทศัน์ และมีความอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

4. มีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ตลอดจน

มีความรับผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) และตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงั (Duty of care)

รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีจริยธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

จริยธรรมธุรกิจ 

 

หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั

และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ ทิศทาง กลยุทธ ์นโยบายและแผนงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาประเด็นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่ผูบ้ริหารจะสามารถน าวิสยัทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธท่ี์ก  าหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ควบคุม ติดตาม ดูแลใหมี้การด าเนินการตามกลยุทธแ์ละนโยบายท่ีส าคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายทางการเงินและแผนงาน

บริษทัฯ งบประมาณของบริษทัฯ ท่ีก  าหนด 

4. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี รวมทัง้ดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สอดสอ่งดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

6. ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการความเส่ียง 

7. ดูแลใหมี้ระบบหรือกลไกการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือกอ่ใหเ้กิดแรงจูงใจท ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

8. ดูแลใหมี้ชอ่งทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แตล่ะกลุม่และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

9. ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

หมายเหตุ :   1. คณะกรรมการไมมี่การก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูง เน่ืองจากบริษทัฯ ไมมี่ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทั

ร่วม 

 2. ในปี 2559 บริษทัฯ ไมมี่การจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง

วาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง (ไมมี่กรรมการใหม)่ 
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คณะกรรมการอิสระ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทตอ้งมีจ านวนสดัสว่นของกรรมการท่ีเป็นอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบถว่งดุลการ

ท างานของคณะกรรมการบริษทัและการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท 

ท ัง้หมดและมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ดงัน้ี 

 

คุณสมบติักรรมการอิสระ 

1.  ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทัฯ* ท ัง้น้ีใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายน้ันๆ ดว้ย 

2.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมฃอง

บริษทัฯ* เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

3.  ไมเ่ป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และ

บุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4.  ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ* ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้ อ  านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

5.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ* และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ หุน้สว่นของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ* เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับ

คา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบริษทัฯ* และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัยผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

นั้นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแตง่ต ัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้กี่ ยวขอ้งกบัผู ้

ถือหุน้รายใหญ ่และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ  

8.  ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนัย

ในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 

ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงท ัง้หมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการ

ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

* รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

 

หมายเหตุ :   คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปี ในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้มเ่กิน 6 ปี เน่ืองจากบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยใ์นปี 2558 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบติักรรมการตรวจสอบ 

1. ไดร้ับแตง่ต ัง้จากคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

4. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

5. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท ัง้น้ี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนท่ี

มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

 

หนา้ที่ กรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบพิจารณาแตง่ต ัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ี

เกี่ ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ต ัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี และเสนอคา่ตอบแทน รวมทัง้เขา้ร่วมประชุม

กบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ ยวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์ทัง้น้ี เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทัฯ 

6. จดัท ารายงานการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบดว้ยขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ี

เกี่ ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตุโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

 รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 
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ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะคณะไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ สง่ผลใหค้ณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการไมมี่อ านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถว่งดุลอ านาจในมติท่ีส าคญั ซ่ึงจะตอ้ง

ไดร้ับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) รวมทัง้กรรมการบริษทัท่ีจะไมส่ามารถอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเอง

หรือบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่นไดเ้สียในการท ารายการนั้น 

 ทัง้น้ี บริษทัฯ ไดแ้ตง่ต ัง้ใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี่ ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม

ภายใน โดยปัจจุบนับริษทัฯ ไดแ้ตง่ต ัง้บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผูป้ระเมินระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ รวมถึงท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง การก ากบั

ดูแลกิจการ และตอ้งรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้งและจดัท าแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเสนอ

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดป้ระกาศก าหนดตารางประชุมลว่งหนา้ 1 ปี ใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ โดยการประชุมวาระปกติ

อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง ท ัง้น้ีอาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระไวล้ว่งหนา้และมีการแบง่หมวดหมู่

อยา่งชดัเจน อาทิ เร่ืองเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั เพ่ือพิจารณา 

 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนั อยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครั้ง โดยตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่ง

นอ้ยก่ึงหน่ึงจึงจะครบองคป์ระชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นตามแนวปฏิบติัปกติ บริษทัฯ จะจดัประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ 3 เดือนตอ่ครั้ง และมีการจดัสง่หนังสือเชิญประชุมใหแ้กก่รรมการเพ่ือพิจารณากอ่นการประชุมลว่งหนา้อยา่งน้อย 7 วนักอ่นวนัประชุม 

เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่น เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาท่ีจะศึกษาพิจารณาและตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองตา่งๆ อยา่งพอเพียง และสามารถจดั

เวลาเขา้ร่วมประชุมได ้และเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัฯ ซ่ึงในการประชุมทุกคราว จะมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยใน

การประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย และมีการจดบนัทึกการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ ผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งมีความชดัเจนเพ่ือใชอ้า้งอิง 

ทัง้น้ี เพ่ือสง่เสริมใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบขอ้มูลในเอกสารท่ีจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัทใหมี้ความครบถว้น เพียงพอ และเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษัทด าเนินไปอยา่งราบร่ืน รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ ยวขอ้ง ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการท ัง้หมด 

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายสง่เสริมใหก้รรมการแตล่ะคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอโดยเฉล่ียไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทท ัง้หมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจ านวนครั้งของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะคนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2 

หรือ Annual Report) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายสง่เสริมใหก้รรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุม

ระหวา่งกนัเองไดต้ามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เกี่ ยวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไมมี่ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย  

หมายเหตุ :  ในปี 2559 คณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารไดมี้การประชุมระหวา่งกนัเองจ านวน 4 คร้ัง 
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รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัการใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ และบริษทัยอ่ย และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ท ัง้น้ี รายงานทางการเงินดงักลา่วจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองท ัว่ไปในประเทศ

ไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท าและ

ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

 บริษทัฯ จะสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมสมันาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทัง้

พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รตา่งๆ อยูเ่สมอ โดยหลกัสูตรท่ีกรรมการบริษัทควรเขา้

ร่วมสมัมนาอยา่งน้อยจะเป็นหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงไดแ้ก ่หลกัสูตร Directors Certification 

Program (DCP) หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) หลกัสูตร Executive 

Development Program (EDP) ท ัง้น้ี เพ่ือน าความรูแ้ละประสบการณม์าประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาบริษทัฯ ตอ่ไป 

หมายเหตุ : บริษทัฯ มีการสง่เสริมใหค้ณะกรรมการเขา้ร่วมการอบรมตา่งๆ เชน่ การอบรมดา้นบญัชีการเงิน, ธุรกิจ, การจดัการ, การตลาด, กลยุทธ,์ การบริหารความ

เส่ียง, กฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการให ้

เป็นไปตามแผนงาน 

 

ความสมัพนัธก์บันักลงทุน 

 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอตอ่ผูถื้อหุน้ นักลงทุนและผูท่ี้เกี่ ยวขอ้งทุกฝ่าย โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้ง

มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ท ัว่ถึง และทนัเวลา ซ่ึงรวมถึงรายงานทางการเงินผลการด าเนินงานขอ้มูลอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมี

ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะเผยแพร่ขอ้มูลและขา่วสารตา่งๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน 

และผูท่ี้เกี่ ยวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนโดยผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท ัง้จากการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย ์ส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดข์องบริษทัฯ 

 ในสว่นของงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relation) บริษทัฯ ยงัไมไ่ดจ้ดัต ัง้หน่วยงานข้ึนมาเฉพาะ แตไ่ดม้อบหมายนางสาวโชติกา 

วีระศิลป์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและควบคุม เป็นผูดู้แลการติดตอ่ส่ือสารกบันักลงทุน ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะหแ์ละผูท่ี้เกี่ ยวขอ้ง ซ่ึ งสามารถติดตอ่ไดท่ี้

หมายเลขโทรศพัท ์038-468-789 ทัง้น้ีบริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะจดัต ัง้หน่วยงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธข้ึ์นมาเป็นหน่วยงานเฉพาะดา้นเพ่ือดูแล 

รับผิดชอบสว่นงานนักลงทุนสมัพนัธใ์นอนาคต 

 

การก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

สามารถจูงใจ และอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงกบับริษทัฯ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบัผลงาน และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลประโยชน์ท่ีสรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ 

และเช่ือมโยงกบัระดบัความรับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมายน้ัน การก าหนดคา่ตอบแทนดงักลา่ว และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอความ

เห็นชอบ กอ่นน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัตอ่ไป 
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ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

นโยบายภาพรวม 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ตาม

หลกัการแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซ่ึงก าหนดหลกัการ 8 ขอ้ ดงัน้ี 

1. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  

2. การตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

4. การปฎิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม  

5. ความรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค  

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม  

8.  การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมี ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมในดา้นตา่งๆ ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

1) บริษัทฯ มุง่ม ัน่ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ท ัง้ทางกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และมุง่ม ัน่ท  าความดีตอ่บุคคล กลุม่ชนชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมี

มาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี  

2) ไมใ่หผ้ลประโยชน์ส่ิงใดแก ่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือผูท่ี้เกี่ ยวขอ้งใหไ้ดม้าซ่ึงงานหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

3) ดา้นการปฏิบติัตอ่ลูกคา้ บริษัทฯ จะปฏิบติัตอ่คูค่า้อยา่งเป็นธรรม ไมเ่รียกรอ้งหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมช่อบธรรมจากคูค่า้ 

และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไมไ่ด ้ใหรี้บแจง้คูค่า้ใหท้ราบลว่งหนา้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

4) ไมก่อ่ความเดือดรอ้นใหแ้กชุ่มชุม หรือสงัคมโดยรอบบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง รวมทัง้ความ

สะอาด  

5) ปฏิบติัตามกฎจราจร เพ่ือความปลอดภยั ของผูโ้ดยสารรวมทัง้ผูร่้วมใชถ้นนทุกราย 

6) ดา้นการปฏิบติัตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ บริษัทฯ จะปฏิบติัตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี และไมแ่สวงหา

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไมสุ่จริต 

2. การตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษัทฯ มีนโยบายตอ่ตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบติัตามกฎหมาย ท ัง้หมดท่ี

เกี่ ยวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย บริษัทฯ จะไมเ่ขา้ไปมีสว่นร่วมในการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ ท ัง้

ทางตรงและทางออ้ม และมุง่ม ัน่ท่ีจะน าระบบท่ีมีประสิทธิผล มาใชใ้นการตอ่ตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ ทัง้น้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานทุกคนของบริษทัฯ ตอ้งไมเ่ขา้ไปมีสว่นร่วมในการคอร์รัปชัน่ การใหแ้ละรับสินบนแกเ่จา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน 
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แนวปฏิบติั : บุคลากรทุกระดบัของบริษทัฯ และบริษทัในกลุม่ ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดก้  าหนดไว ้ดงัน้ี 

1) ปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจริต การใหห้รือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเกี่ ยวขอ้งกบัการทุจริต คอร์รัปชนั ในทุกรูปแบบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2) ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาวา่เป็นการทุจริต คอร์รัปชนั การใหห้รือรับสินบน แกผู่ท่ี้มีสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ ่ม

บริษทัฯ ในเร่ืองท่ีตนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ท ัง้ทางตรงหรือโดยออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์แกอ่งคก์ร ตนเอง หรือผูท่ี้เกี่ ยวขอ้ง 

3) ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ขา่ยการทุจริตและคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ โดยถือเป็น

หนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงตา่งๆ 

4) ในการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงตอ่การเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน่ บุคลากรทุกระดบัของบริษัทฯ และบริษัทคูค่า้ จะตอ้งปฏิบติั

โดยเฉพาะในเร่ืองดงัตอ่ไปน้ี ดว้ยความระมดัระวงั 

 การให ้หรือรับของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรอง และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนท่ีเกี่ ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีก  าหนดไวใ้น

คูมื่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจริต การใหห้รือรับสินบน 

 การใหเ้งินบริจาคเพ่ือการกุศล จะตอ้งกระท าในนามบริษัทฯ แกอ่งคก์รใดๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ตอ่สงัคม โดยตอ้ง

เป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได ้มีใบรับรอง และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผา่นข ัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก  าหนดไว ้

และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่เงินบริจาคไมไ่ดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งใน

การติดสินบน 

 การใหเ้งินสนับสนุน ไมว่า่จะเป็นเงิน วตัถุหรือทรัพยสิ์น แกกิ่จกรรมหรือโครงการใด ตอ้งมีการระบุช่ือบริษัทฯ โดยการให ้

การสนับสนุนนั้นตอ้งมีวตัถุประสงค ์เพ่ือสง่เสริมธุรกิจ ภาพลกัษณท่ี์ดีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ และตอ้งด าเนินการ

ดว้ยความโปร่งใส ผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษทัฯ ท่ีก  าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซ้ือ จดัจา้งกบัภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดตอ่งานกบัภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 

หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัย ์และ

ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตพึ่งตระหนักท่ี

จะไมด่  าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ไปใชเ้พ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทาง

การเมือง อนัจะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือไดร้ับความเสียหายจากการเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งและการใหค้วาม

ชว่ยเหลือทางการเมือง 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1) บริษทั เอทีพี30 จ ากดั (มหาชน) จะสนับสนุนสง่เสริมและใหค้วามรูก้บับุคลากรทุกระดบัเห็นความส าคญัและมีจิตส านึกในการตอ่ตา้น

ทุจริต คอร์รัปชนั รวมทัง้จดัใหมี้การควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชนั การใหห้รือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

2) แนวปฏิบติัในการตอ่ตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัน้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แตก่ารสรรหาหรือการคดัเลือก

บุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานและการใหผ้ลตอบแทนแกพ่นักงาน โดยก าหนดให ้

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มีหนา้ท่ีส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนักงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือน าไปใชป้ฏิบติัในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัน้ี 

2) บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองการทุจริต คอร์รัปชนั ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ตอ่การกระท า โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือใน

การรายงานการทุจริตคอร์รัปชนั ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการรับขอ้รอ้งเรียน 

3) ผูท่ี้กระท าการทุจริต คอร์รัปชนั ถือเป็นการกระท าผิดตามขอ้บงัคบัเกี่ ยวกบัการท างานวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซ่ึง

จะตอ้งไดร้ับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก  าหนดไว ้รวมถึงอาจไดร้ับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายดว้ย 
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4) บริษทัฯ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลและการสอบทานมาตรการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

แนวการปฏิบติั : ผูบ้ริหารและพนักงานมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ยึดมัน่ในหลกันิติธรรม และประพฤติปฏิบติัหนา้ท่ี

ของตนภายใตห้ลกัการการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพ และปฏิบติัตอ่ทุกฝ่ายอยา่งเทา่เทียม

กนั 

1) บริษทั ตระหนักตอ่การเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิข ัน้พ้ืนฐานท่ีมนุษยทุ์กคนพึงมีโดยเสมอภาคกนัเพ่ือการด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมี

ศกัด์ิศรีโดยจะไมมี่บุคคลใดไดร้ับการปฏิบติัอยา่งไมเ่ป็นธรรม หรือเลือกปฏิบติั ไมว่า่จะเป็นการเลือกปฏิบติัเน่ืองจากเช้ือชาติ เผา่พนัธุ ์

สีผิว ตน้ตระกูล ตน้ก าเนิดของชาติหรือสงัคม ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อายุ ลกัษณะ หรือรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ภาษา 

ความเห็นทางการเมือง ทรัพยสิ์น หรือสถานะอ่ืนใด 

2) ผูบ้ริหารและพนักงานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงสง่เสริมสิทธิตามระเบียบสงัคมและระเบียบสากลในทุกๆ ท่ีท่ีบริษัทฯ หรือ

บริษัทในกลุม่ด าเนินธุรกิจ และเพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจดงักลา่ว มิไดมี้สว่นร่วมกระท า หรืองดเวน้การกระท าอนัเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนดว้ย ผูบ้ริหารและพนักงานจึงควรใหค้วามส าคญักบัการร่วมธุรกิจกบัลูกคา้หรือคูค่า้ท่ีเคารพหลกัการดงักลา่วดว้ย 

3) ใหค้วามส าคญักบัสิทธิท่ีเทา่เทียมกนัของสตรี โดยใหค้วามส าคญัและเคารพเสรีภาพในเร่ือง สญัชาติ สถานภาพทางสงัคม สุขภาพ 

การศึกษา สิทธิในการท างาน ชนชัน้ทางสงัคม ลกัษณะ เช้ือชาติ วิถีทางเพศ เป็นตน้ 

4) มุง่ม ัน่และรักษาไวซ่ึ้งสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินธุรกิจและดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน 

อาทิ การไมใ่ชแ้รงงานเด็ก หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการไมเ่คารพตอ่หลกัสิทธิมนุษยช์น หรือไมป่ฏิบติัตนอยูบ่นมาตรฐานสากล

เกี่ ยวกบัหลกัการดา้นสิทธิมนุษยช์น สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

 

4. การปฎิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัตอ่พนักงานอยา่งยุติธรรม บริหารงานโดยไมมี่ความล าเอียง สนับสนุนในการสรา้งศกัยภาพในความกา้วหนา้และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน รวมทัง้สง่เสริมใหพ้นักงานมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ ท่ีพนักงานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการ

ใหพ้นักงานอยา่งเหมาะสมตามผลการท างานอยา่งเป็นธรรม   

 

5. ความรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

1) บริษทัฯ จะปฏิบติัตอ่ลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไมเ่ลือกปฏิบติั และไมเ่ปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตนไดล้ว่งรู้

มาเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไวไ้มเ่ปิดเผย เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผย ตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

2) บริษัทฯ จะปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขตา่งๆ กบัลูกคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไมไ่ด ้ตอ้งรีบแจง้ให ้

ลูกคา้ทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั 

 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงาน ซ่ึงไดต้ระหนักดีวา่การใหบ้ริการดว้ยรถ

โดยสารขนาดใหญจ่ะมีการใชเ้ช้ือเพลิงและการปลอ่ยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสียจากกระบวนการซอ่มบ ารุงรถโดยสาร อาทิ น ้ามนัเคร่ือง 

อะไหลเ่กา่ เป็นตน้ ดงันั้นเพ่ือลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการ บริษัทฯ จึงไดด้  าเนินการบริหารจดัการดา้นคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
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1) การลดมลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาผลาญของเคร่ืองยนตร์ถโดยสาร ดว้ยการเลือกใชเ้คร่ืองยนตใ์หม ่และมีการบ ารุงรักษาตาม

คูมื่อท่ีถูกตอ้ง 

2) เลือกใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดม้าตรฐาน ไมมี่สารตะก ัว่ ซ่ึงจะสง่ผลชัน้บรรยากาศ 

3) ไมด่ดัแปลงหรือกระท าการใดๆ ตอ่เคร่ืองยนต ์ท่ีไมไ่ดต้ามหลกัวิศวกรรมยานยนตส์ง่ผลตอ่การเผาไหมข้องเคร่ืองยนตจ์นกอ่ใหเ้กิด

มลภาวะทางอากาศ  

4) การก าจดัของเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการซอ่มบ ารุงรถโดยสาร สว่นกระบวนการซอ่มบ ารุงรถยนต ์ปัจจุบนัไดจ้ดัการใหมี้การจดัเก็บโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ อาทิ น ้ามนัเคร่ือง ท่ีมีการเปล่ียนถา่ย ไดว้า่จา้งบุคคลภายนอกด าเนินการก าจดัอยา่งถูกวิธีเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกบั

ส่ิงแวดลอ้ม  
 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บริษัทฯ จะปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผิดชอบตอ่สงัคม  รวมถึงใหค้วามร่วมมือ 

ชว่ยเหลือ สนับสนุน และอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชนและสงัคม ท ัง้ในชุมชนใกลเ้คียงและชุมชนอ่ืนๆ 

 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้สว่น

ไดเ้สีย 

บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมี้นวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองคก์ร และในระดบัความร่วมมือระหวา่งองคก์ร ซ่ึงหมายถึงการ

ท าส่ิงตา่งๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ  และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคา่ เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลง

ในเชิงบวก เพ่ือท าใหส่ิ้งตา่งๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน กอ่ผลิตผลท่ีเพ่ิมข้ึน ท ัง้น้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ตอ่สงัคมสูงสุด 

หมายเหตุ : 1. การใชง้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตาม “ระเบียบการใชง้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์อยา่งปลอดภยั” และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ

กระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลความถูกตอ้ง เชน่ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้งผา่นการตรวจสอบ

และลงโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง 

2. ปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เชน่ กฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิบตัร 

กฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และสง่เสริมใหมี้การอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงาน 

3. การน าผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บมาหรือท่ีจะน ามาใชก้บับริษัท ฯ จะตอ้งตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ ไมล่ะเมิดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของผูอ่ื้น    
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กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (After Process) 

บริษทัฯ ใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม แกชุ่มชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ท ัง้ในรูปแบบของการสนับสนุนให ้

พนักงานของบริษทัฯ เขา้ร่วมกิจกรรม และการอ านวยความสะดวกใหด้ว้ยการน ารถบสัของบริษทัฯ ใหบ้ริการรับสง่โดยไมคิ่ดคา่ใชจ้า่ย  

โครงการสนบัสนุนพานกัเรียน เขา้ค่ายกิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั “ลูกเสือนอ้ย” 

ในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2559  ณ ค่ายลูกเสือกญัจนชั  อ าเภอบา้นฉาง  จงัหวดัระยอง  
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ปัจจยัความเส่ียง 

 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีอา้งอิงจากขอ้มูลปัจจุบนัและคาดการณอ์นาคตเทา่ท่ีสามารถระบุได ้ซ่ึงปัจจยัความเส่ียงท่ี มี

นัยส าคญับางประการ อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่มูลคา่หุน้ของบริษัทฯ  โดยปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี มิไดเ้ป็นปัจจยัความ

เส่ียงท ัง้หมดท่ีมีอยู ่กลา่วคือ อาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ยงัไมอ่าจทราบได ้และอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษทัฯ เห็นวา่ไมมี่

ผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัตอ่บริษัทฯ ในขณะน้ี แตใ่นอนาคตอาจกลายเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัตอ่รายได ้ผล

ก าไร สินทรัพย ์สภาพคลอ่ง แหลง่เงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  ดงันั้น กอ่นการตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรใชวิ้จารณญาณในการ

พิจารณาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ 

นอกจากน้ี ขอ้ความในลกัษณะการคาดการณใ์นอนาคต การประมาณการ ความประสงค ์หรือเจตนารมณข์องบริษทัฯ ท่ีปรากฏอยูใ่น

เอกสารฉบบัน้ี อาทิ “แผนการ” “ประสงค”์ “ตอ้งการ” “คาดวา่” “เห็นวา่” “เช่ือวา่” “ประมาณ” “อาจจะ” หรือค าหรือขอ้ความอ่ืนใดในท านอง

เดียวกนั เป็นค าหรือขอ้ความท่ีบง่ช้ีถึงส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีความไมแ่น่นอน และผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตา่งจากการคาดการณไ์ด ้
 

ความเส่ียงจากการท่ีกลุม่ลูกคา้จ านวนนอ้ยรายและอยูใ่นวงจ ากดั 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการเดินรถโดยสารแกโ่รงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเป็นหลกั อาทิ นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร-ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมซิต้ี-ระยอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด-ระยอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช-ระยอง และนิคมอุตสาหกรรม

โรจนะ-ระยอง เป็นตน้ โดยมีรายไดจ้ากใหบ้ริการเดินรถระหวา่ง ปี 2557 ถึงปี 2559 เทา่กบั 234.31 ลา้นบาท 264.27 ลา้นบาท และ 

300.78 หรือคิดเป็น รอ้ยละ 99.70 รอ้ยละ 99.36 และรอ้ยละ 99.41 ของรายไดร้วมในแตล่ะปี และแบง่ออกเป็นรายไดจ้ากรถโดยสารของ

บริษทัฯ ระหวา่ง ปี 2557 ถึง ปี 2559 เทา่กบั 161.95 ลา้นบาท 196.26 ลา้นบาท และ 231.42 ลา้นบาท และรายไดจ้ากรถร่วมบริการเทา่กบั 

72.36 ลา้นบาท 68.01 ลา้นบาท และ 69.36 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีจ านวนลูกคา้ 27 ราย ท่ีใหบ้ริการ

เดินรถอยู ่ซ่ึงลกัษณะการใหบ้ริการเดินรถจะด าเนินการในรูปแบบของสญัญาใหบ้ริการเดินรถท่ีข้ึนอยูก่บัราคา ขอ้ตกลง ความตอ้งการและ

นโยบายภายในของลูกคา้แตล่ะราย สว่นระยะเวลาของสญัญาบริการมีต ัง้แต ่1  - 5 ปี ท ัง้น้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯ มีลูกคา้ราย

ใหญ ่5 รายท่ีสรา้งยอดรายไดใ้หก้บับริษัทฯ มากกวา่รอ้ยละ 39.19 ของรายไดจ้ากการบริการ  โดยลูกคา้รายใหญแ่ตล่ะราย มีสญัญาใหบ้ริการ

ในชว่งปี 2561 ถึงปี 2564 เน่ืองจากบริษทัฯ มีจ านวนลูกคา้ไมม่ากนัก ประกอบกบัมียอดรายไดก้วา่รอ้ยละ 39.19 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ท่ีเกิดจากลูกคา้รายใหญจ่ านวน 5 ราย บริษทัฯ จึงอาจไดร้ับความเส่ียงจากการมีกลุม่ลูกคา้จ านวนนอ้ยรายและอยูใ่นวงจ ากดั  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดงักลา่วและมีแผนงานท่ีชดัเจนในการรักษาลูกคา้รายเดิมและหาลูกคา้รายใหมเ่ขา้มาทดแทนเพ่ือเพ่ิม

จ านวนลูกคา้ในมือและลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญบ่างราย ท ัง้น้ี บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่โอกาสท่ีจะสูญเสียลูกคา้ปัจจุบนัมีนอ้ย เน่ืองจาก

บริษัทฯ ใหบ้ริการลูกคา้สว่นใหญม่าอยา่งตอ่เน่ือง โดยลูกคา้รายใหญด่งักลา่วใชบ้ริการของบริษัทฯ ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 1 ปี 4 ปี 8 ปี 10 

ปี และ 11 ปีตามล าดบั ซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการเดินรถอยา่งตอ่เน่ืองและยาวนาน ส าหรับการขยายฐานลูกคา้ บริษัทฯ ไดมี้การจดัหาลูกคา้ราย

ใหมอ่ยา่งสม ่าเสมอทัง้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงในภาคตะวนัออก โดยมีการก าหนดราคาและระยะเวลาสญัญาบริการท่ีเป็นไป

ตามความเหมาะสมของลูกคา้แตล่ะราย ท าใหม้ ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ มีสว่นแบง่การตลาดอยูท่ี่รอ้ยละ 2 กวา่คิดจากจ านวนประชากรในภาคการผลิต

อุตสาหกรรมของพ้ืนท่ี 4 จงัหวดัหลกัในเขตภาคตะวนัออกทัง้หมด (ท่ีมา: ขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร) ซ่ึงสามารถเพ่ิมส่วนแบง่ทางการตลาดได ้

เน่ืองจาก ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ และบริษัทฯ มีการกระจายความเส่ียงโดยการจดัหาลูกคา้ในหลายกลุม่อุตสาหกรรม ( Industry 

Diversification) เพ่ือลดความเส่ียงท่ีลูกคา้รายใหญใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนัจะไมต่อ่สญัญาเน่ืองจากผลของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ ซ่ึงอาจ

น าไปสูค่วามเส่ียงในความไมต่อ่เน่ืองของรายไดใ้นภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  

 

ความเส่ียงเน่ืองจากความไมต่อ่เน่ืองของรายได ้หรือความไมแ่น่นอนของรายได  ้

บริษัทฯ มีรายไดห้ลกัมาจากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารไมป่ระจ าทางรับ สง่พนักงานแกลู่กคา้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ี

โดยรอบ ซ่ึงแบง่ออกเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารของบริษัทฯ  และรถร่วมบริการ โดยในปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีรายได ้
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จากการใหบ้ริการดว้ยรถโดยสารของบริษทัฯ คิดเป็นรอ้ยละ 73.79 และรอ้ยละ 76.48 ของรายไดร้วมในแตล่ะปีตามล าดบั และมีรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการดว้ยรถร่วมบริการคิดเป็นรอ้ยละ 25.57 และรอ้ยละ 22.92 ของรายไดร้วมในแตล่ะงวด ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากความไมต่อ่เน่ืองของรายได ้ เน่ืองจากสญัญาใหบ้ริการเดินรถโดยสารของบริษัทฯ  มี

ระยะเวลาตัง้แต ่1 ถึง 5 ปี และหากสญัญาส้ินสุดลงจะท าใหบ้ริษทัฯ  ตอ้งแบกรับภาระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ี อาทิ คา่ใชจ้า่ยเงินเดือน

และสวสัดิการนักขบัท่ีท  าสญัญาจา้งประจ า  

บริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงและเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไมต่อ่เน่ืองของรายได ้จึงมีการก าหนดแผนป้องกนั

ความเส่ียงไว ้ดงัน้ี 

1) กระจายกลุม่ลูกคา้ตามพ้ืนท่ีและประเภทธุรกิจของลูกคา้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีกระจายฐานลูกคา้ไปสูอุ่ตสาหกรรมอ่ืนหรือพ้ืนท่ีอ่ืน 

และเพ่ิมฐานลูกคา้ในธุรกิจประเภทตา่งๆ ท่ีมีความตอ้งการท่ีใชบ้ริการการเดินรถโดยสารไมป่ระจ าทางของบริษทัฯ  เพ่ือป้องกนัและลด

ความเส่ียงจากความไมต่อ่เน่ืองของรายไดอ้นัเกิดจากปัจจยัท ัง้ภายนอกและภายในของลูกคา้ 

2) รักษานโยบายดา้นคุณภาพงานและการใหบ้ริการแกลู่กคา้ ท ัง้ในดา้นของความปลอดภยั ความสะดวกสบาย และความน่าเช่ือถือ เพ่ือ

สรา้งความเช่ือมัน่และความไวว้างใจกบัลูกคา้ โดยจะเห็นไดจ้ากตลอดระยะเวลาท่ีผา่น บริษทัฯ  ไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ 

มาใชก้บักระบวนการเดินรถ เชน่ โปรแกรมการติดตามและตรวจสอบสถานะการเดินรถและกลอ้งวงจรปิดรักษาความปลอดภยั  ) GPS 

Tracking & 24/7 Monitoring system) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยงัจดัอบรมนักขบัซ่ึงถือเป็นหวัใจในการขบัเคล่ือนธุรกิจทุกคนในดา้น

ของเทคนิคการขบั (Technical Skill) และเทคนิคการส่ือสารกบัผูโ้ดยสาร (Communication Skill) เพ่ือควบคุมสถานการณ์หรือ

ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีไมพึ่งประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึน รวมไปถึงการตรวจสอบความพรอ้มในการท างานของนักขบั (Health and Alcohol 

Check) เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่แกลู่กคา้ในการใหบ้ริการจนเกิดการโฆษณาแบบปากตอ่ปาก (Word of mouth) และน าไปสูก่ารตอ่

สญัญาบริการ (Renew contract) จากกลุม่ลูกคา้ท ัง้รายเดิมและรายใหม ่

3) บริษัทฯ มีการจดัท างบประมาณตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้ริการเดินรถแกท่างลูกคา้ (Project Budgeting) ท าใหส้ามารถประเมิน

คา่ใชจ้า่ยในแตล่ะสญัญาและสามารถวางแผนการจดัการในดา้นการขนสง่บุคลากรตามสถานะฐานะทางการเงินและสภาพคลอ่งของ

ลูกคา้แตล่ะราย ซ่ึงบริษทัฯ สามารถน าขอ้มูลน้ีไปวิเคราะหแ์ละเสนอสญัญาใหบ้ริการและวางแผนการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซ่ึง

ถือเป็นจุดแข็งอยา่งหน่ึงท่ีท  าใหลู้กคา้มีความเช่ือมัน่ตอ่บริษทัฯ   

ดงันั้น บริษัทฯ จึงเช่ือมั่นวา่แผนการด าเนินธุรกิจขา้งตน้สามารถดึงดูดลูกคา้ไดใ้นระยะยาวและชว่ยลดผลกระทบจากความเส่ียง

ดงักลา่วได ้ 

 

ความเส่ียงจากการจดัหารถร่วมบริการท่ีไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทาง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดว้ยรถร่วมบริการเทา่กบั 69.36 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.92 ของ

รายไดร้วม และมีจ านวนรถโดยสารร่วมบริการ ณ ส้ินปี 2559 จ านวน 90 คนั โดยตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2558 บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายการ

ใชผู้ร่้วมบริการท่ีจะใหบ้ริการ จะตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดร้ับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  ในการเป็นผูไ้ดร้ับอนุญาตเป็น

ผูป้ระกอบการรถโดยสารขนสง่ไมป่ระจ าทางเทา่นั้น   

 บริษัทฯ ไดผ้ลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการรถร่วมบริการซ่ึงเคยร่วมใหบ้ริการกบับริษัทฯ ท่ียงัไมมี่ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ดว้ยรถ

โดยสารไมป่ระจ าทางเร่งด าเนินการขอใบอนุญาต โดยใหก้ารสนับสนุนทัง้ทางดา้นการใหค้  าแนะน าในการขอใบอนุญาต การจดัเตรียมเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต และการเป็นตวักลางเพ่ือประสานงานติดตอ่กบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการรถร่วมบริการ

สามารถติดตอ่ขอรับใบอนุญาตไดโ้ดยเร็ว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัก าหนดสดัสว่นรายไดจ้ากการใหบ้ริการดว้ยรถโดยสารของบริษัทฯ เทา่กบัรอ้ย

ละ 75 และรายไดจ้ากการบริการดว้ยรถร่วมบริการเทา่กบัรอ้ยละ 25 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวม โดยบริษัทฯ เนน้ใหบ้ริการดว้ยรถของ

บริษทัฯ เป็นหลกั บริษทัฯ จึงคาดวา่จะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากความเส่ียงดงักลา่วมากนัก 
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ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงของตลาดโลก 

น ้ามนัเช้ือเพลิงจดัเป็นตน้ทุนหลกัท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในการใหบ้ริการ

เดินรถ น ้ามนัเช้ือเพลิงจดัเป็นตน้ทุนหลกัท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงในการใหบ้ ริการเดิน

รถ ในปี 2557 ถึง ปี 2559 บริษัทฯ มีตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงเทา่กบั 52.90 ลา้นบาท 50.27 ลา้นบาท และ 54.59 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น รอ้ยละ 

27.70 รอ้ยละ 24.50 และรอ้ยละ 23.84 ของตน้ทุนบริการรวมแตล่ะปี ตามล าดบั ความผนัผวนในราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงมีผลกระทบโดยตรงตอ่

ผลการด าเนินของบริษัทฯ  ท ัง้น้ี ราคาน ้ามนัข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลกเป็นหลกั โดยมีสภาวะการณท์างการเมืองระหวา่งประเทศ

และปัจจยัทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเหตุการณส์ าคญัตา่งๆ ท ัว่โลกอาจจะเป็นปัจจยัรองในการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง ท ัง้น้ีบริษัทฯ 

ไมมี่การท าสญัญาซ้ือน ้ามนักบัผูจ้  าหน่ายน ้ามนัลว่งหนา้ เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผนัผวนของราคาน ้ามนัดีเซล ท าใหบ้ริษัทฯ 

ตอ้งน าปัจจยัดา้นตน้ทุนน ้ามนัมาพิจารณาในการก าหนดคา่บริการเดินรถแกลู่กคา้ ซ่ึงบริษัทฯ มีรูปแบบการก าหนดอตัราคา่บริการเดินรถ 2 

ประเภท ไดแ้ก ่1) การก าหนดอตัราคา่บริการแบบคงท่ี (Fixed-rate Contract) 2) การก าหนดคา่บริการท่ีเปล่ียนแปลงตามราคาน ้ามนั (Floating-

rate Contract)  ซ่ึงแบง่เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่การก าหนดคา่บริการแบบคงท่ีตามระยะทางท่ีผนัแปรตามอตัราคา่น ้ามนัชดเชย  ซ่ึงอตัราคา่น ้ามนั

ชดเชยจะค านวณจากปริมาณน ้ามนัท่ีใชใ้นแตล่ะเสน้ทางและสว่นตา่งของราคาน ้ามนัเฉล่ียและราคาน ้ามนัท่ีระบุไวต้ามสญัญา และการก าหนด

คา่บริการแบบผนัแปรตามราคาน ้ามนัและระยะทางท่ีใชบ้ริการ โดยก าหนดคา่บริการข ัน้ต ่าท่ีเรียกเก็บตอ่เดือน โดยบวกคา่บริการเพ่ิมเติมตา ม

ระยะทางและราคาน ้ามนัท่ีเกิดข้ึน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารตน้ทุนน ้ามนั จึงไดใ้ชก้ลยุทธ์การกระจายความเส่ียงดงักลา่ว โดยแบง่สดัสว่นสญัญา

ใหบ้ริการท่ีก  าหนดอตัราคา่บริการแบบคงท่ีและสญัญาใหบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงตามราคาน ้ามนั ท่ีรอ้ยละ 70.00 และรอ้ยละ 30.00 ของจ านวน

สญัญาทัง้หมด ซ่ึงลกัษณะสญัญาท่ีแตกตา่งดงักลา่ว สามารถชว่ยลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั

ดีเซลไดร้ะดบัหน่ึง ประกอบกบัสญัญาของลูกคา้ท่ีก  าหนดอตัราคา่บริการแบบคงท่ี ระบุเง่ือนไขใหบ้ริษัทฯ สามารถเจรจากบัลูกคา้ไดห้ากราค า

น ้ามนัมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการก าหนดคา่บริการเฉพาะคา่รถและคา่นักขบัแบบคงท่ีตอ่เดือน ซ่ึงถือเป็นการสรา้งรายรับท่ีแน่นอน และยงั

เป็นการชว่ยใหบ้ริษทัฯ สามารถรักษาอตัราก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงตอ่เน่ือง  

 
   

ท่ีมา : ราคาน ้ามนัยอ้นหลงั บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) , 2560 

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ เนน้ความส าคญัในการบริหารและควบคุมตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง โดยน าระบบสารสนเทศเขา้มาใชเ้ก็บขอ้มูลของรถ

แตล่ะคนัผา่นฝ่ายปฏิบติัการท่ีดูแลอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหแ์ละปรับปรุงการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในรถแตล่ะคนัใหมี้ประสิทธิ ภาพมาก

ย่ิงข้ึน ท ัง้น้ี ระบบสารสนเทศดงักลา่วชว่ยใหบ้ริษัทฯ สามารถตรวจสอบขอ้มูลตา่งๆ ได ้อาทิ ปริมาณการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงของรถโดยสารและ

ขอ้มูลการเดินรถในแตล่ะวนั ซ่ึงฝ่ายบริหารสามารถน าขอ้มูลดงักลา่วมาวางแผนและปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการใหมี้การใชน้ ้ามนัอยา่งมี
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ราคาน ้ามนัดีเซลในประเทศไทย ระหวา่งปี 2558 - ปัจจุบนั
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ประสิทธิภาพและเหมาะสม อาทิ การลดตารางการเดินรถท่ีไมก่อ่ใหเ้กิดรายได ้เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขบั

ข่ีท่ีถูกตอ้งแกน่ักขบั ซ่ึงจดัโดยบริษทัฯ ผลิตรถยนตโ์ดยสารชัน้น า เชน่ การใชค้วามเร็วท่ีเหมาะสม และขัน้ตอนการขบัข่ีท่ีถูกวิธี ซ่ึ งจะชว่ยใหล้ด

คา่ใชจ้า่ยดา้นน ้ามนัเช้ือเพลิงไดใ้นระดบัหน่ึง ท ัง้น้ี การบริหารตน้ทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงและการพฒันาบุคลากรดงักลา่วคาดวา่จะลดตน้ทุนน ้ามนั

เช้ือเพลิงลงไดร้อ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 10 โดยประมาณ และลดความเส่ียงจากความผนัผวนในราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงของธุรกิจอีกทางหน่ึง ดงันั้น 

บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่จะไดร้ับผลกระทบจากความเส่ียงดงักลา่วนอ้ย 

 

ความเส่ียงจากการขาดแคลนนักขบั 

บริษัทฯ มีนักขบัในปี 2557 ถึงปี 2559 จ านวน 115 คน จ านวน 137 คน และจ านวน 179 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 74.19 รอ้ยละ 

74.46 และรอ้ยละ 78.51 ของจ านวนพนักงานทัง้หมด ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของจ านวนรถท่ีใหบ้ริการ นักขบัจึงเป็นหวัใจ

ส าคญัของบริษัทฯ ในการขบัเคล่ือนบริษัทฯ ใหก้า้วไปขา้งหนา้ บริษัทฯ จึงมีการก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการตา่งๆ ท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

เน่ืองจากการพฒันานักขบัใหผ้า่นมาตรฐานการขบัท่ีปลอดภยัและมีความช านาญในการออกปฏิบติังานตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ท ัง้ยงัมีกฎขอ้บงัคบั

ดา้นร่างกายและความพรอ้มในการปฏิบติังานท่ีรัดกุม เป็นเหตุใหอ้ตัราการหมุนเวียนบุคลากรดา้นนักขบัอยูใ่นระดบัท่ีสูง ซ่ึงบริษทัฯ มีการเพ่ิมและ

ทดแทนจ านวนนักขบัอยูเ่สมอเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจใหบ้ริการเดินรถโดยสารไมป่ระจ าทาง หากบริษัทฯ ขาดแคลนนักขบัท่ีดีและมี

คุณภาพหรือภาวะขาดแคลนนักขบัไมเ่พียงพอกบัการใหบ้ริการอาจสรา้งผลกระทบตอ่ความสามารถในการสรา้งรายไดข้องกิจการ  

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการรักษานักขบัท่ีมีคุณภาพ และปริมาณนักขบัใหเ้พียงพอตอ่การใหบ้ริการ โดยการก าหนดคา่ตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัการท างานของนักขบั  ท าใหน้ักขบัมีการรับประกนัรายไดต้อ่เดือนและใหส้วสัดิการตา่งๆ รวมไปถึงการสรา้งแรงจูงใจแกน่ักขบัโดย

การใหร้างวลัแกน่ักขบัท่ีสามารถปฏิบติัไดต้ามมาตรฐานการใหบ้ริการของบริษัทฯ และมีความประพฤติเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีวางไว ้อาทิ การ

เขา้งานตรงเวลา และการรับสง่ในจุดรับสง่ท่ีลูกคา้ก าหนดในเวลานัดหมาย มาตรฐานขบัข่ีเชิงป้องกนัอยา่งปลอดภยั มาตรฐานการใชค้วามเร็ว 

และการตรวจสุขภาพผา่นหลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ ก าหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติด เป็นตน้ นอกจากน้ีในกรณีท่ีเกิดความไม่

เพียงพอของนักขบั บริษัทฯ ก็จะมีการจดัหาพนักงานในหลายชอ่งทาง อาทิ การติดประกาศรับสมคัร การชกัชวนจากพนักงานในการแจง้ชกัชวน

บุคคลท่ีมีศกัยภาพ โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัและประวติัตา่งๆ  กอ่นรับเขา้มาท างานผา่นชอ่งทางของหน่วย งานราชการตา่งๆ อาทิ  

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ กรมการขนสง่ และกรมการจดัหางาน เป็นตน้ จากนั้นนักขบัจะเขา้สูร่ะบบการฝึกอบรมของบริษทัฯ  เพ่ือพฒันาทกัษะ

และผลกัดนับุคลากรในสว่นน้ีใหมี้คุณภาพเพียงพอในการปฏิบติังาน 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีฝ่ายปฏิบติัการท่ีสามารถปฏิบติังานไดเ้หมือนนักขบัหลกั เพ่ือใชป้้องกนัภาวะขาดแคลนนักขบัฉุกเฉินหรือกรณีท่ี

นักขบัหลกัจ านวนมากไมส่ามารถปฏิบติังานได ้โดยนักขบัทดแทนเป็นนักขบัท่ีมีคุณสมบติัผา่น พ.ร.บ.ขนสง่ส าหรับรถโดยสารทุกประการ ท าให ้

โดยรวมแลว้ในชว่งท่ีผา่นมาของบริษัทฯ พบวา่ บริษัทฯ ไมเ่คยประสบผลกระทบจากความเส่ียงการขาดแคลนนักขบัแตอ่ยา่งใดและมั่นใจวา่จะ

ไดร้ับผลกระทบจากความเส่ียงดงักลา่วนอ้ย 

 

ความเส่ียงจากการแขง่ขนัในธุรกิจ 

ประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางอุตสาหกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งอตัราเติบโตของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสูงกวา่

ประเทศในภูมิภาคเดียวกนั สง่ผลใหธุ้รกิจท่ีเกี่ ยวขอ้งตา่งๆ มีการขยายตวัมากข้ึน โดยธุรกิจใหบ้ริการนับเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการขยายตวัตามสภาพ

เศรษฐกิจ โดยจะเห็นวา่จ านวนผูป้ระกอบการเขา้มาด าเนินธุรกิจประเภทน้ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนในแตล่ะปีจากการส ารวจของกรมขนส่ง พบวา่

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการการเดินรถโดยสารไมป่ระจ าทางเพ่ิมข้ึนจาก 14,575 ราย เป็น 33,153 ราย ระหวา่งปี 2555 – ปี 2559 โดย

ปกติแลว้ นอกจากการขอใบอนุญาตเดินรถพาณิชย ์ธุรกิจใหบ้ริการเดินรถโดยสารแบบไมป่ระจ าทางนั้นมีขอ้จ ากดัในการเขา้สูธุ่รกิจนอ้ย (Low 

Entry Barrier) เน่ืองจากธุรกิจไมต่อ้งมีการขอสมัปทานจากทางภาครัฐ อีกท ัง้หากมีจ านวนเงินท่ีเพียงพอก็สามารถเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการได ้

โดยสว่นใหญเ่ป็นการแขง่ขนัดา้นราคาบริการ (Price Competition)  
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ท่ีมา : สถิติจ านวนใบอนุญาตประกอบการขนสง่และจ านวนผูป้ระกอบการขนสง่ กรมการขนสง่, 2559 

 

จะเห็นไดว้า่ ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจเดินรถโดยสารจ านวนมาก แตย่งัมีผูแ้ขง่ขนัจ านวนนอ้ยราย

ท่ีมีศกัยภาพในการลงทุนและการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการรับสง่ผูโ้ดยสารในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก อีกท ัง้ อุตสาหกรรมการ

เดินรถโดยสารดงักลา่วยงัมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงแหลง่เงินทุน เน่ืองจากปกติแลว้รถบสัโดยสารท่ีซ้ือขายจะมีสภาพคลอ่งต ่า สง่ผลใหมี้เง่ือนไข

จ านวนมากในการเขา้ถึงแหลง่ทุน เชน่ การกูยื้ม  

นอกจากน้ี บริษทัฯ สามารถสรา้งจุดแข็งและความแตกตา่งท่ีชดัเจนในดา้นคุณภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์น

การจดัท าสถิติและขอ้มูลตา่งๆ เชน่ขอ้มูลการเดินรถ เพ่ือปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้ย่ิงข้ึน ท ัง้น้ี บริษัทฯ ยงัมีการจดั อบรม

บุคลากรเพ่ือพฒันาคุณภาพการขบัข่ีของนักขบั รวมไปถึงการใชร้ถโดยสารใหมท่ี่ออกแบบมาเพ่ือรองรับการขนสง่บุคลากรในเขตอุตสาหกรรม 

ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถดึงดูดกลุม่ลูกคา้ท่ีค  านึงถึงปัจจยัดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของบุคลากร ซ่ึงน าไปสูค่วามเช่ือมั่นในการใหบ้ริกา ร 

(Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากตอ่ปาก (Word of mouth) ระหวา่งธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม สง่ผลให ้บริษทัฯ มีรายไดจ้าก

การใหบ้ริการมากข้ึนในแตล่ะปี ตามแผนภาพขา้งลา่ง  

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความเส่ียงและเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักลา่ว บริษทัฯ จึงก าหนดแผนป้องกนัความเส่ียง โดยใช ้

นโยบายการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัท่ีสูงข้ึน อาทิ การใหบ้ริการรถโดยสารท่ีหลากหลาย (Product  Variety) รูปแบบการใหบ้ริการท่ี

เหมาะสมกบังบประมาณและความตอ้งการของลูกคา้ (Product Design) และการใหค้  าปรึกษาตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยของลูกคา้ดว้ยประมาณการ

คา่ใชจ้า่ยตอ่หวัท่ีเหมาะสม (Optimising Cost per man) เพ่ือใหลู้กคา้สามารถใชบ้ริการดว้ยตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผลโดยคงไวซ่ึ้งคุณภาพดา้นความ

ปลอดภยั ความสะดวกสบายและความน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการแขง่ขนัของคูแ่ขง่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจ้  าหน่ายยานพาหนะรายใหญน่อ้ยราย 

บริษัทฯ มีรายการสั่งซ้ือสั่งจา้งเพ่ือการด าเนินธุรกิจสว่นใหญจ่ากการสั่งซ้ือยานพาหนะ การวา่จา้งรถโดยสารร่วมบริการ คา่น ้ามนั

เช้ือเพลิง และคา่กรมธรรมร์ถยนต ์ซ่ึงบริษัทฯ จะสั่งซ้ือสั่งจา้งจากผูจ้  าหน่าย และ/หรือผูร้ับจา้งท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน Vendor List ของบริษัทฯ  

โดยบริษัทฯ จะท าการพิจารณาคดัเลือกผูจ้  าหน่ายและผูร้ับจา้งตามความเหมาะสมของประเภทงานท่ีจะใชบ้ริการ ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษัทฯ ลงทุน

ยานพาหนะเพ่ือการขนสง่อยา่งตอ่เน่ืองผา่นรูปแบบการจดัหายานพาหนะเพ่ือการขนสง่ 2 รูปแบบ กลา่วคือ ในอดีตบริษัทฯ จดัหารถโดยสาร

ผา่นการซ้ือแชสซีและอะไหลใ่ชแ้ลว้มาประกอบเป็นแชสซีและเคร่ืองยนตท่ี์สมบูรณ์ กอ่นน าไปวา่จา้งผูป้ระกอบตวัถงั (Bus Body) ใหป้ระกอบ

ตวัถงั และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งโดยสารตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ แตปั่จจุบนั การจดัหารถโดยสารของบริษทัฯ จะอยูใ่นรูปของการลงทุน

ซ้ือแชสซีและเคร่ืองยนต ์(Chassis and engine) ใหมจ่ากผูผ้ลิตชัน้น า และวา่จา้งผูป้ระกอบตวัถงั (Bus Body) ใหป้ระกอบตวัถงั และส่ิงอ านวย

ความสะดวกภายในหอ้งโดยสารตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ท ัง้น้ี ต ัง้แตปี่ 2557 เป็นตน้มา บริษัทฯ ไมมี่นโยบายในการจดัหารถโดยสารผา่นการซ้ือ
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จ  านวนใบอนุญาตผูป้ระกอบการรถโดยสารไมป่ระจ าทาง ปี 2555 - 2559

รวมทัง้ประเทศ สว่นกลาง สว่นภูมิภาค
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แชสซีและอะไหลใ่ชแ้ลว้มาประกอบเป็นคซัซีและเคร่ืองยนตท่ี์สมบูรณ ์แตจ่ะจดัหารถโดยสารผา่นการสั่งซ้ือแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม ่แลว้จึง

น าไปวา่จา้งประกอบตวัถงักบัผูร้ับจา้งท่ีอยูใ่น Vendor list  แทน ซ่ึงในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีจ านวนรถบสัโดยสารเพ่ิมข้ึนเทา่กบั 20 

คนั และ 37 คนั ตามล าดบั โดยในปี 2559 บริษทัฯ มีมูลคา่การสัง่ซ้ือแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม ่และมูลคา่สัง่จา้งผูป้ระกอบตวัถงั จากผูจ้  าหน่าย

สามราย คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายประมาณรอ้ยละ 35.45  ของรายไดค้า่บริการ ซ่ึงผูจ้  าหน่ายสามรายดงักลา่วไมมี่ความเกี่ ยวขอ้งกนัเอง และไมมี่

ความเก่ียวขอ้งใดๆกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และผูบ้ริหารของบริษัทฯ  ดงันั้นบริษัทฯ จึงอาจไดร้ับความเส่ียงจากการ

พ่ึงพิงผูจ้  าหน่ายแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม ่และผูร้ับจา้งประกอบตวัถงัรถโดยสารดงักลา่ว หากผูจ้  าหน่ายแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม ่และผูร้ับจา้ง

ประกอบตวัถงัรถโดยสารงดจ าหน่ายรถโดยสารใหก้บับริษัทฯ  หรือไมส่ามารถจ าหน่ายสินคา้ดงักลา่วใหก้บับริษัทฯ ไดจ้ากสาเหตุภายในของผู ้

จ  าหน่ายแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม ่หรือผูร้ับจา้งประกอบตวัถงัเอง 

การใหบ้ริการของบริษทัฯ สว่นใหญ ่เป็นการใหบ้ริการผา่นรถบสัโดยสาร ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษัทฯ สัง่ซ้ือแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม ่ รวมถึง

สัง่จา้งประกอบตวัถงัรายดงักลา่วตอ่เน่ืองทุกปี โดยบริษัทฯ จะขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือประเภทสญัญาเชา่ทางการเงินเพ่ือจา่ยช า ระคา่

ยานพาหนะทนัที ท าใหบ้ริษัทฯ มีประวติัท่ีดีกบัผูจ้  าหน่ายรายดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง แตห่ากบริษัทฯ ไมส่ามารถสั่งซ้ือแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม ่

และสั่งจา้งผูร้ับจา้งประกอบตวัถงัรายดงักลา่วได ้หรือผูจ้  าหน่ายแชสซีและเคร่ืองยนตใ์หม ่และผูร้ับจา้งประกอบตวัถงัรายดงักลา่วงดจ าหน่าย

และใหบ้ริการกบับริษทัฯ ดว้ยเหตุผลภายใน บริษทัฯ ก็ยงัคงสามารถจดัหาผูจ้  าหน่ายและผูใ้หบ้ริการประกอบตวัถงัรายอ่ืนท่ีสามารถประกอบรถให ้

มีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีตอ้งการได ้นอกจากน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ มีการสัง่ซ้ือยานพาหนะในลกัษณะเดียวกนักบัผูจ้  าหน่ายรายอ่ืนแลว้ ดงันั้นบริษทั

ฯ จึงมัน่ใจวา่จะไดร้ับความเส่ียงในประเด็นดงักลา่วนอ้ย 

 

ความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการโดยการพึงพิงผูบ้ริหารหลกั 

บริษัทฯ ไดก้อ่ต ัง้ข้ึนในปี 2548 โดยมีผูบ้ริหารหลกั คือนายปิยะ เตชากูล ซ่ึงมีประสบการณ์และช่ือเสียงในวงการธุรกิจมานานจนได ้

สรา้งความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมัน่และความสมัพนัธอ์นัดีกบัทางลูกคา้ของบริษทัฯ มาอยา่งตอ่เน่ือง ดงันั้น การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลกั จึงอาจ

สง่ผลกระทบท่ีท าใหบ้ริษทัฯ ไดร้ับความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจได ้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และก าหนดแนวทางในการลดความเส่ียงดว้ยการระบุขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและอ านาจอนุมติัในแตล่ะต าแหน่งและสว่นงานอยา่งชดัเจน โดยมีการกระจายอ านาจในการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ

ผา่นผงัอ านาจอนุมติัท่ีไดก้  าหนดไว ้สรา้งกรอบแนวทางในการสรา้งบุคลากรของบริษัทฯ ข้ึนมาทดแทนดว้ยการสง่อบรมในหลกัสูตรตา่งๆเพ่ือเพ่ิม

ความรู ้ความสามารถ รวมไปถึงมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตา่งๆ ใหผู้มี้ความรูแ้ละความสามารถและพิจารณาผลตอบแทนอยา่ง

เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีและลดการพึงพิงพนักงานรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ ท ัง้น้ี บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาบุคลากรท่ี

ความรูค้วามสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจอีกดว้ย ดงันั้น บริษทัฯ มัน่ใจวา่จะสามารถลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิง

ผูบ้ริหารหลกัและสรา้งบริษทัฯ อยา่งย ัง่ยืนโดยลดการพ่ึงพิงกรรมการและผูบ้ริหารหลกัได  ้

 

ความเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย  

ในปัจจุบนั บริษัทฯ  มีการท าสญัญาเชา่ทางการเงินหรือเงินกูยื้มกบัสถาบนัทางการเงินตา่งๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดย

ระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทฯ มีหน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงินท่ีก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี เทา่กบั 53.12 ลา้นบาท เทา่กบั 49.82 

ลา้นบาท และเทา่กบั 67.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 15.44 รอ้ยละ 10.22 และรอ้ยละ 13.22 ของมูลคา่สินทรัพยร์วมในแตล่ะปี ท ัง้น้ี 

ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ สว่นใหญเ่กิดจากการช าระดอกเบี้ ยกบัสถาบนัทางการเงินท่ีทางบริษทัฯ  ท าสญัญาเชา่ทางการเงิน โดยในระหวา่งปี 

2557 ถึงปี 2559 บริษทัฯ มีภาระคา่ใชจ้า่ยทางการเงิน เทา่กบั 15.21 ลา้นบาท เทา่กบั 18.78 ลา้นบาท และเทา่กบั 15.72 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น

รอ้ยละ 6.49 รอ้ยละ 7.11 และรอ้ยละ 5.23 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ดงันั้น หากอตัราดอกเบี้ ยปรับตวัเพ่ิมข้ึน บริษทัฯ จะมีภาระตน้ทุนทาง

การเงินท่ีเพ่ิมข้ึนในการขยายธุรกิจและอาจกระทบตอ่ผลการด าเนินของบริษทัฯ ได ้

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบและมีการพิจารณาความเส่ียงดงักลา่ว ดว้ยการก าหนดมูลคา่ของสญัญาบริการ โดย

พิจารณาจากตน้ทุนในการจดัหารถทัง้หมดซ่ึงรวมถึงตน้ทุนทางการเงิน กอ่นก าหนดมูลคา่ของสญัญาบริการ  เพ่ือลดความเส่ี ยงดงักลา่ว อีกท ัง้
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บริษทัฯ มีการพิจารณาอตัราดอกเบี้ ยท่ีใชใ้นสญัญาเชา่ทางการเงินและเงินกูยื้มจากสถาบนัทางการเงินหลายแหง่ เพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสม

ในดา้นระยะเวลาและมูลคา่รวมของสญัญากูยื้ม นอกจากน้ี ต ัง้แตปี่ 2558 ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ใหแ้กป่ระชาชนบริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียน

รูปแบบการลงทุนในยานพาหนะ โดยใชเ้งินทุนของบริษัทฯ สว่นหน่ึง ท าใหส้ามารถตอ่รองอตัราดอกเบ้ียลดลงได ้บริษัทฯ จึงมีความเช่ือมั่นว่ า

ความเส่ียงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานมากนัก 

 

ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ี 

ในปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนเทา่กบั  43.01 ลา้นบาท 133.95 ลา้นบาท และ 93.93 ลา้นบาทมีหน้ีสิน

หมุนเวียนเทา่กบั 112.59 ลา้นบาท และ 81.72 ลา้นบาท และ 98.36 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 38.99 ลา้น

บาท 42.02 ลา้นบาท และ 55.11 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึงปี 2557 มีมูลคา่หน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน เกิดจากบริษัทฯ ลงทุน

ขยายจ านวนยานพาหนะส าหรับขนสง่อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือรองรับความตอ้งการใชบ้ริการของลูกคา้ โดยบริษัทฯ ลงทุนขยายจ านวนรถบสัโดยสาร

เทา่กบั 20 คนั การลงทุนดงักลา่วเป็นการลงทุนผา่นการท าสญัญาเชา่ทางการเงินหรือสญัญาเชา่ซ้ือยานพาหนะ ซ่ึงเง่ือนไขในการผอ่นช าระมี

ระยะเวลาประมาณ 4 - 5 ปีข้ึนกบัเง่ือนไขของสถาบนัการเงินแตล่ะแหง่ โดยการผอ่นช าระหน้ีตามสญัญาเชา่ทางการเงินจะมีระยะเวลาสัน้กวา่

อายุการใชง้านของรถโดยสารท่ีจะทยอยสรา้งรายไดใ้หก้บับริษัทฯ  สง่ผลใหใ้นชว่งการผอ่นช าระคา่งวดรถ บริษทัฯ จะมีสดัสว่นการผอ่นช าระคา่

งวดรถท่ีลงทุนตอ่รายไดจ้ากการบริการสูงกวา่สดัสว่นการสรา้งรายไดข้องรถ จึงท าใหห้น้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียน แตส่ าหรั บปี 

2558 ทางบริษัทฯ ไดอ้อกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 160,000,000 หุน้ เสนอขายหุน้สามญัตอ่ประชาชนท าใหท้างบริษัทฯ ไดร้ับเงินจากการระดม

ทุนสุทธิจ านวน 140,550,000 บาท จึงท าให ้ณ ส้ินปี 2558 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนต ่ากวา่สินทรัพยห์มุนเวียน และ ณ ปี 2559 บริษัทฯ มี

หน้ีสินหมุนเวียนใกลเ้คียงกบัสินทรัพยห์มุนเวียน โดยทางบริษทัฯ มัน่ใจวา่จะสามารถบริหารความเส่ียงจากการผิดนัดช าระได ้(Default Risk)  

หมายเหตุ : 1.คณะกรรมการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็นหน่วยงานหน่ึงภายในบริษทัฯ  

     2.การจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานน้ีมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  
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การควบคุมภายใน 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบ

ทัง้ 3 ทา่น ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  ตามแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยการสอบถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร 5 ดา้น 

ประกอบไปดว้ย  

1. ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. ดา้นการบริหารความเส่ียง 

3. ดา้นการควบคุมปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

4. ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

5. ดา้นระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ 

ซ่ึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไมมี่ความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชี

ท่ียอมรับโดยทัว่ไปของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึง

การมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วอยา่งเหมาะสมและ

เพียงพอ ท ัง้น้ี ท่ีผา่นมา การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักลา่ว จะอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลกั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัก าหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมความระมดัระวงัในการท าธุรกรรมดงักลา่ว โดยการพิจารณาอนุมติัการท าธุรกรรมในอนาคต จะถูก

พิจารณาจากผูท่ี้ไมมี่สว่นไดเ้สียในธุรกรรมดงักลา่วเทา่นั้น ท ัง้น้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัเร่ืองการก ากบัใหอ้งคก์รเป็นบริษัทฯ จด

ทะเบียนท่ีมีกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อยา่งแทจ้ริงใหม้ากข้ึนดว้ย 
 

1. ขอ้สงัเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2559 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ไดมี้รายงานขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามควรของกิจการเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ ์แตไ่มใ่ชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ประสิทธิผลของการควบคุมภายในกิจการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงทางผูต้รวจสอบบญัชีไดพ้บขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในในประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั โดยไดร้ายงานตอ่ท่ี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2560 รับทราบแลว้ 
 

1. ระบบขายและรับเงิน 

1.1 การบนัทึกรายไดท่ี้ใหบ้ริการแลว้แตย่งัไมไ่ดว้างบิลไมค่รบถว้น 

ขอ้สงัเกต :จากการตรวจสอบการตรวจตดัยอดรายไดค้า่บริการท่ีใหบ้ริการแลว้แตย่งัไมไ่ดว้างบิลท่ีจดัท าโดยแผนกปฎิบติัการ  

 พบวา่ขอ้มูลของจ านวนเท่ียวท่ีไดใ้หบ้ริการแลว้ แตย่งัไมไ่ดว้างบิล ไมค่รบถว้น ดงัน้ี 

 

  

 

ช่ือลูกคา้ 

 

 

เสน้ทางใหบ้ริการ 

จ านวนเท่ียวว่ิงท่ียงั 

ไมไ่ดว้างบิลท่ีจดัท า 

โดยแผนกปฏิบติัการ 

 

จ านวนเท่ียวว่ิงท่ียงัไมไ่ด ้

วางบิลท่ีถูกตอ้ง 

 

 

ผลตา่ง 

ไตรมาสท่ี 1 บจ. ชูฮะสึ(ประเทศไทย) สายระยอง+สุขุมวิท 

(O.T.) 

7 เท่ียว 8 เท่ียว 506.00 

 

ไตรมาสท่ี 2 บจ. อีเลคโทรลกัซ ์

ประเทศไทย (EMA) 

บา้นคา่ย 5 เท่ียว 9 เท่ียว 3,556.00 
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ขอ้เสนอแนะ 

เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่การรับรูร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัฯ ครบถว้นและถูกตอ้งในแตล่ะงวดบญัชีบริษทัฯ ควรจดัใหมี้การสอบทาน

เอกสารตรวจตดัยอดรายไดท่ี้ไดใ้หบ้ริการแลว้แตไ่มไ่ดว้างบิลโดยเจา้หนา้ท่ี ท่ีเป็นอิสระจากแผนกปฎิบติัการ เป็นประจ าทุกไตรมาสพรอ้มทัง้ลง

นามทุกครั้ง เพ่ือเป็นหลกัฐานการสอบทาน 

นอกจากน้ีเพ่ือใหเ้กิดการควบคุมภายในท่ีดี บริษัทฯ ควรจดัท าเอกสารใบสั่งงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มท ัง้ใหเ้ลขท่ีและจดัเรียง

เขา้แฟ้มตามล าดบัเลขท่ีของเอกสาร เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งของการบนัทึกรายไดค้า่บริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร 

เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะโดยทางบริษทัฯ ไดมี้แนวทางแกไ้ขดงัน้ี 

(1) การก าหนดขอบเขตราคาและชว่งเวลาท่ีชดัเจน 

(2) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฎิบติัการจะท าการ Reconfirm รายไดค้า่บริการกบัทางลูกคา้เพ่ิมเติมในชว่งเวลา 26 - 31 วนัของทุกไตรมาส 

(3) การใหบ้ริการนอกเหนือจากสญัญาใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการควบคุม เอกสารใบงานการว่ิงงานจากทางนักขบัทุกรายการ 

อยา่งเคร่งครัด 

(4) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีท าการตรวจสอบเอกสารตดัยอดรายไดท่ี้ใหบ้ริการแลว้แตย่งัไมไ่ดว้างบิลวา่ครบถว้น ถูกตอ้งตามไตรมาส  

พรอ้มทัง้ติดตามหาสาเหตุ หากพบความผิดปกติ จะท าการเสนอตอ่ผูบ้ริหารใหร้ับทราบทนัที 

1.2 ใบเสนอราคาไมมี่การลงนามโดยผูติ้ดตอ่ขอรับบริการ 

ขอ้สงัเกต : จากการตรวจสอบพบวา่ บริษทัฯ มีการสง่เอกสารใบเสนอราคาการใหบ้ริการแกลู่กคา้ แตเ่อกสารดงักลา่วไมมี่ 

การลงนามยืนยนัการตกลงราคาจากผูติ้ดตอ่ขอรับบริการ ยกตวัอยา่งเชน่ 

 

ช่ือลูกคา้ท่ีใหบ้ริการ ประเภทการใหบ้ริการ ราคาท่ีเสนอ 

THE SIAM UNITED STEEL(1995) CO.,LTD. เพ่ิมเสน้ทางปากน ้า -หอนาฬิกา เท่ียวละ 400 บาท 

TRIUMPH AVIATION SERVICE ASIA LTD. Standby Van in Bangkok 1,500 บาทตอ่วนั 

คา่น ้ามนั 3.5 บาทตอ่ กม. 

CARDINAL HEALTH 222 (THAILAND)LTD. รับสง่พนักงานจาก Cardinal Health ไป 

ลานจอดรถ ATP 30 มาบตาพุด 

เท่ียวละ 700 บาท 

ขอ้เสนอแนะ 

บริษัทฯ ควรใหผู้ติ้ดตอ่ขอรับบริการลงนามเพ่ือยืนยนัการตกลงรับการใหบ้ริการ  เพ่ือใหม้ ั่นใจวา่รายไดจ้ากการใหบ้ริการไดถู้ก

บนัทึกบญัชีครบถว้นและถูกตอ้งตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร 

เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ โดยทางบริษัทฯ ไดก้  าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการตอ้งเก็บหลกัฐานทุกกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกลง

ราคาหรือการเปล่ียนแปลงราคา และการเปล่ียนแปลงรายละเอียดตา่งๆ ในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ พรอ้มทัง้การตอบกลบัจากลูกคา้เป็นหลกัฐาน 

เพ่ือควบคุมการบนัทึกบญัชีอยา่งครบถว้นและถูกตอ้งตามรายละเอียดท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

 

2. ระบบจดัซ้ือและตน้ทุนบริการ 

2.1 การบนัทึกคา่บริการจากรถร่วมท่ีใชบ้ริการแลว้แตย่งัไมถู่กวางบิลไมค่รบถว้น 

ขอ้สงัเกต : จากการตรวจสอบการตรวจตดัยอดคา่ใชจ้า่ยจากรถร่วมท่ีใชบ้ริการแลว้แตย่งัไมไ่ดถู้กวางบิลท่ีจดัท าโดยแผนกปฎิบติั

การ พบวา่ขอ้มูลจ านวนเท่ียวท่ีไดใ้ชบ้ริการแลว้ แตย่งัไมไ่ดเ้รียกเก็บ ไมค่รบถว้น ยกตวัอยา่งเชน่ 
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ช่ือลูกคา้ 

 

 

ช่ือผูใ้หบ้ริการรถร่วม 

 

 

เสน้ทาง

ใหบ้ริการ 

จ านวนเท่ียวว่ิงท่ียงั 

ไมไ่ดว้างบิลท่ีจดัท า 

โดยแผนกปฏิบติัการ 

 

จ านวนเท่ียวว่ิงท่ี 

ยงัไมไ่ดว้างบิลท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 

ผลตา่ง 

ไตรมาสท่ี 1 บจ. ชูฮะสึ(ประเทศไทย) นายวินัย พุม่พิศ นาตาขวญั 12 เท่ียว 13 เท่ียว 418.00 

 

ไตรมาสท่ี 2 Hanwa Steel Service 

(Thailand)Co.,Ltd. 

นายจีระศิษฐ ์อ่ิม

สวสัด์ิ 

สายอา่งศิลา 6 เท่ียว 10 เท่ียว 2,320.00 

 

ขอ้เสนอแนะ 

เพ่ือใหม้ ั่นใจวา่การรับรูต้น้ทุนจากการบริการของบริษัทฯ ครบถว้นและถูกตอ้งในแตล่ะงวดบญัชี บริษัทฯ ควรจดัใหมี้สอบทาน

เอกสารตรวจตดัยอดคา่บริการจากรถร่วมท่ียงัไมไ่ดร้ับวางบิลโดยเจา้หนา้ท่ี ท่ีเป็นอิสระจากแผนกปฎิบติัการ เป็นประจ าทุกไตรมาสพรอ้มทัง้ลง

นามทุกครั้ง เพ่ือเป็นหลกัฐานการสอบทาน 

นอกจากน้ีเพ่ือใหเ้กิดการควบคุมภายในท่ีดี บริษทัฯ ควรจดัท าเอกสารใบสัง่งานแกร่ถร่วมบริการเป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้ให ้

เลขท่ีและจดัเรียงเขา้แฟ้มตามล าดบัเลขท่ีของเอกสาร เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของการบนัทึกตน้ทุนบริการไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร 

เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะ โดยทางบริษทัฯ ไดมี้แนวทางแกไ้ขดงัน้ี 

(1) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการจะท าการ Reconfirm คา่ใชจ้า่ยรถร่วมกบัทางรถโดยสารร่วมในชว่งเวลา 26 - 31 วนั ของทุกไตร

มาส 

(2) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีจะท าการตรวจสอบเอกสารการตดัยอดคา่ใชจ้า่ยจากรถโดยสารร่วมบริการ วา่ไดมี้การวางบิลครบถว้นและ

ถูกตอ้งตามไตรมาส พรอ้มทัง้ติดตามหาสาเหตุ หากพบความผิดปกติจะท าการเสนอตอ่ผูบ้ริหารใหร้ับทราบทนัที 
 

2. ขอ้สงัเกตการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ของผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2559 

บริษัทฯ ไดแ้ตง่ต ัง้ บริษัทฯ  พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ  ต ัง้แตปี่ 2556 เป็นตน้มา ซ่ึงมีนายกิตติศกัด์ิ  ชนกมาตุ เป็นผูร้ับผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของ บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั และนายกิตติศกัด์ิ ชนกมาตุ 

แลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักลา่ว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความอิสระ มีความรูค้วามสามารถในการตรวจสอบสว่นงาน

ตา่งๆ และมีความเขา้ใจในธุรกิจ เป็นอยา่งดี โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ท ัง้น้ี ผูต้รวจสอบ

ภายในไดยึ้ดแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซ่ึงจดัท าโดยสมาคมผูต้รวจสอบระบบการควบคุม

ภายในแหง่ประเทศไทย 

บริษทัฯ วา่จา้งบริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั เขา้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงด าเนินการสอบทานระบบ

การควบคุมภายในแตล่ะระบบงานเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

การสอบทาน

คร้ังท่ี 

ชว่งเวลาท่ีเขา้ตรวจทาน เร่ืองท่ีตรวจสอบ การเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1/2559 

 

11 - 29 มกราคม  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ไมร่วมการจา่ยเงินเดือน) คร้ังท่ี 1/2559 

วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์2559 

2/2559 28 มีนาคม - 8 เมษายน กระบวนการบริหารจดัการวงจรายจา่ย คร้ังท่ี 2/2559 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

3/2559 4 - 5 กรกฎาคม  การบริหารทรัพยสิ์น (ยานพาหนะและอะไหล)่ คร้ังท่ี 3/2559 

วนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 

4/2559 11 - 21 ตุลาคม  

 

การบริหารจดัการกระบวบการเดินรถ คร้ังท่ี 4/2559 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 
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หมายเหตุ :    แผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและคา่บริการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2559 โดยมีมติอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 

ความเห็นของผูต้รวจสอบภายใน 

- การสอบทานครั้งท่ี 1/2559 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานตอ่กรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ ์2559 โดยมี

ความเห็นวา่จากผลการตรวจประเมินกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ ์2559 นั้น บริษัทฯ มีแนวทางการ

ปฎิบติังานอยา่งชดัเจน ท ัง้มีการจดัท าคูมื่อตา่งๆ อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งไรก็ตามควรเพ่ิมเติมในเร่ืองของการก าหนด

ระเบียบ/นโยบายบางกระบวนการใหค้รอบคลุมการปฎิบติังานในปัจจุบนั เชน่ การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร ,สวสัดิการและ

ผลตอบแทน การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ท ัง้น้ีควรมีการวางแผนอตัราก าลงัพลประจ าปีใหช้ดัเจน การจดัเก็บเอกสารประกอบ

แฟ้มประวติัพนักงาน การจดัท าเอกสารหลกัฐานการหกัเงินค า้ประกนั รวมถึงการค านวณชัว่โมงการท างานและชัว่โมงการท างาน

ลว่งเวลาใหมี้ความถูกตอ้ง 

-  การสอบทานครั้งท่ี 2/2559 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานตอ่กรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม  2559 โดย

มีความเห็นวา่จากผลการตรวจประเมินกระบวนการระบบงานรายจา่ย ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2559 นั้น บริษทัฯ มีแนวทางปฎิบติังาน

อยา่งชดัเจน ท ัง้น้ี มีการจดัท าคูมื่อในกระบวนการตา่งๆ อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร แตย่งัไมค่รอบคลุมทุกกระบวนการท่ีส าคญั เชน่ 

การควบคุมเอกสารใบขอซ้ือ และการติดตามการสั่งซ้ือ เป็นตน้ ส าหรับการปฏิบติังานในกระบวนงานท่ีส าคญัอ่ืนพบวา่เจา้หนา้ท่ีได ้

ปฏิบติังานในกระบวนงานท่ีส าคญัอ่ืนพบวา่เจา้หน้าท่ีไดป้ฏิบติังานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัท่ีก  าหนด 

พรอ้มท ัง้ผา่นกระบวนการสอบทานอยา่งผูมี้อ  านาจอยา่งเหมาะสม 

-  การสอบทานครั้งท่ี 3/2559 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานตอ่กรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 โดยมี

ความเห็นวา่จากผลการตรวจประเมินกระบวนการบริหารสินทรัพย์ - ยานพาหนะและอะไหล ่ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 นั้น 

บริษทัฯ มีแนวทางการปฎิบติังานอยา่งชดัเจน ท ัง้น้ี มีการจดัท าคูมื่อในกระบวนการอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร แตย่งัไมค่รอบคลุมทุก

กระบวนการท่ีส าคญั เชน่ การจ าหน่ายเศษซาก/อะไหลอ่ื่นและกรณีการน าสง่ซอ่มภายนอก เป็นตน้ ส าหรับการปฏิบติังานใน

กระบวนการท่ีส าคญัอ่ืนพบวา่ ไมมี่การจดัท าทะเบียนคุมอุปกรณเ์สริมท่ีประกอบอยู่ภายในยานพาหนะไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่ง

ชดัเจน,ผลการตรวจนับอะไหลจ่ริงไมต่รงกบัยอดคงเหลือในระบบ Back Office และแผนกการบ ารุงรักษายานพาหนะไมค่รอบคลุม

ประเภทรถตูป้ระจ าปี 2559 ทัง้น้ีกระบวนการตา่งๆ ผา่นการสอบทานจากผูมี้อ  านาจอยา่งเหมาะสม 

- การสอบทานครั้งท่ี 4/2559 ทางผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอรายงานตอ่กรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 โดย

จากผลการตรวจประเมินกระบวนการบริหารจดัการการเดินรถ ซ่ึงไดท้  าการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 

2559 นั้น พบวา่ การควบคุมภายในท่ีส าคญั บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดใหมี้พรอ้มท ัง้ส่ือสารใหพ้นักงานและผูบ้ริหารท่ีเกี่ ยวขอ้งรับทราบ

อยา่งท ัว่ถึง อนัไดแ้ก ่แนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน คูมื่อการปฏิบติังานท่ีส าคญั ท ัง้น้ี ในสว่นของการปฏิบติังานตามระเบียบท่ีบริษั ทฯ 

ก าหนดนั้น ยงัคงพบขอ้บกพร่องบางสว่น อาทิเชน่ การบนัทึกขอ้มูลผลการตรวจสารเสพติด หรือการวดัคา่แอลกอฮอล ์และขอ้มูล

อตัราความเร็วรถในระบบ ท่ียงัไมค่รบถว้นอยูบ่า้ง 

 

3. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจ าปี 2560 

ทางบริษัทฯ ยงัคงวา่จา้ง บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในต่อไปในปี 

2560 พรอ้มท ัง้ไดใ้หบ้ริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั ไดน้ าเสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจ าปี 2560 ตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 3/ 2559  เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีมติรับทราบแผนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 

จ านวน 5 ครั้ง ดงัน้ี 

- ครั้งท่ี 1 : การประเมินความเส่ียงภายในองคก์ร 

- ครั้งท่ี 2 : IT Audit – General Control 

- ครั้งท่ี 3 : ระบบงานวงจรรายได ้
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- ครั้งท่ี 4 : ระบบการจดัการความปลอดภยัทางถนน : ตามมาตรฐาน ISO 39001 

- ครั้งท่ี 5 : ระบบการติดตาม ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 4 

โดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของเร่ืองท่ีน าเสนอดงักลา่วมีความจ าเป็นท่ีจะไดร้ับการตรวจสอบและควบคุมดูแล

อยา่งสม ่าเสมอเน่ืองจากเป็นกิจกรรมหลกัของบริษทัฯ   
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รายการระหวา่งกนั 

 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้กลุม่เดียวกนั หรือมี

กรรมการร่วมกนั หรือมีบุคคลท่ีเกี่ ยวโยงของผูบ้ริหาร กรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษัท เขา้เป็นกรรมการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และผูถื้อหุน้ของ

บุคคลเก่ียวโยงดงักลา่ว ท ัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดท้  าการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล 

ตลอดจนการก าหนดคา่ตอบแทน และเง่ือนไขตา่งๆ ตามธุรกิจปกติท ัว่ไป ซ่ึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีมีรายการระหวา่งกนักบั

บริษทัส าหรับงวดบญัชีปี 2558 และงวดบญัชีปี 2559 มีดงัน้ี 
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รายการระหวา่งกนั 

ล าดบั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มูลคา่รายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

รายการ 31 Dec.15 31 Dec.16 

1 นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ - ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

- นอ้งสาวนายชาติ

ชายฯ 

=> เงินกูยื้มระยะสัน้ 

ในปี 2557 บริษทัฯ  กูยื้มเงินจาก

นางสาวนันทิยาฯ เพ่ือใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

=> ดอกเบ้ียจา่ย 

บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจา่ยจากการ

กูยื้มเงินระยะสัน้จากนางสาวนันทิ

ยาฯ 

ยอดตน้งวด 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 

ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดปลายงวด 

ยอดคา่ใชจ้า่ยทัง้ปี 

 

- 

- 

- 

- 

0.29 

- 

- 

- 

- 

- 

- ปี 2557 บริษัทฯ กูยื้มเงินจากนางสาวนันทิยาฯ จ านวน 5.00 ลา้นบาท 

อายุ 1 ปี เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย

รอ้ยละ 8.50 ตอ่ปี ซ่ึงบริษัทฯ จ าน ารถบสัโดยสารของบริษทัฯ จ านวน 2 

คนั ไดแ้ก ่ทะเบียนเลขท่ี 30-2641 จงัหวดัชลบุรี และทะเบียนเลขท่ี 30-

2646 จงัหวดัชลบุรี เป็นหลกัประกนัหน้ีดงักลา่ว โดยนางสาวนันทิยาฯ 

น าเงินทุนจากสภาพคลอ่งสว่นเกินมาใหกู้ยื้ม ทัง้น้ี อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้ม

ระยะสัน้ดงักลา่วมีอตัราท่ีต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มระยะสัน้ท่ีบริษัทฯ 

ไดรั้บจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินแหง่หน่ึง 

- ปี 2558 ในเดือนกนัยายน ทางบริษทัฯ ไดจ้า่ยช าระคืนเงินกูยื้มทัง้จ านวน

แลว้ พรอ้มทัง้ไดรั้บคืนสมุดทะเบียนรถบสัทัง้ 2 คนัเรียบรอ้ยแลว้ 

2 นายวิวฒัน์ กรมดิษฐ ์ - ผูถื้อหุน้รายใหญ ่

- รองประธาน-

กรรมการ 

- กรรมการ 
- ท่ีปรึกษาบริษทั 

=>คา่ท่ีปรึกษา 

 

บริษทัฯ แตง่ตัง้นายวิวฒัน์ฯ เป็นท่ี

ปรึกษา โดยมีหนา้ท่ีใหค้ าปรึกษา

และใหแ้นวทางในการด าเนินธุรกิจ

แกบ่ริษทัฯ  

 

ยอดคา่ท่ีปรีกษาทัง้

ปี 

 

เช็คจา่ยลว่งหนา้ 

0.3 

 

0.0 

0.6 

 

0.1 

- บริษัทฯ แตง่ตัง้นายวิวฒัน์ฯ เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินธุรกิจจากมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2558 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือ

วนัท่ี 25 มีนาคม 2558 เน่ืองจาก นายวิวฒัน์ฯ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งมายาวนาน โดยนายวิวฒัน์ฯ ไดรั้บ

คา่ตอบแทนในฐานะท่ีปรึกษาเป็นรายเดือนในอตัราคงท่ี 

- ทัง้น้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2558 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 

2558 มีมติใหป้รับเพ่ิมคา่ตอบแทนต าแหน่งท่ีปรึกษาธุรกิจ จากเดิมเดือน

ละ 20,000 บาท (ซ่ึงไมร่วมภาษี ณ ท่ีจา่ย 5%) เป็น เดือนละ 50,000 

บาท (ซ่ึงไมร่วมภาษี ณ ท่ีจา่ย 5%) เพ่ือใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบั

ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตวัของธุรกิจ ภายหลงั

จากการท่ีบริษัทฯ ไดร้ะดมทุนดว้ยการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่

ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ โดยค่าตอบแทนใหม่ดังกล่าว มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2559 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
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ล าดบั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มูลคา่รายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

รายการ 31 Dec.15 31 Dec.16 

3 บมจ.ไทยศรีประกนัภยั - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุม่นายชาติชาย 

พานิชชีวะ โดยนาย

ชาติชายฯ เขา้เป็น

กรรมการในบริษทั

ดงักลา่ว 

=> คา่เบ้ียประกนัภยัจา่ย 

 

บริษทัฯ ท าสญัญาประกนัภยัรถ

กบั บมจ.ไทยศรีประกนัภยั 

=> คา่เบ้ียประกนัภยัจา่ยลว่งหนา้ 

=> คา่เบ้ียประกนัภยัคา้งจา่ย 

ยอดคา่ใชจ้า่ยทัง้ปี 

 

 

 

ยอดปลายงวด 

ยอดปลายงวด 

5.8 

 

 

 

3.0 

2.5 

5.2 

 

 

 

2.0 

1.6 

- ปี 2559 บริษัทฯ มีรถโดยสารเพ่ือใหบ้ริการจ านวน 176 คนั และรถ

สนับสนุนจ านวน 7 คนั โดยบริษัทฯ ท ากรมธรรมป์ระกนัภยัรถส าหรับ

บริษัทฯ ทุกคันซ่ึงใหค้วามคุม้ครองต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของ

บุคคลภายนอกและผูโ้ดยสารในรถ คุม้ครองความเสียหายตอ่ทรัพยสิ์น

ของบุคคลภายนอก และคุม้ครองความเสียหายตอ่ตวัรถคนัเอาประกนัภยั

เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยบริษัทฯ ท า

ประกนัภยัรถกบับริษัทฯ ประกนัภยัชัน้น ารวม 3 ราย เพ่ือคุม้ครองการ

เดินรถ และคุม้ครองผูโ้ดยสาร พนักงานขบั รวมถึงตวัรถ 

- ปี 2559 บริษัทฯ ท าประกนัภยัรถกบั บมจ.ไทยศรีประกนัภยั รวม 86 

กรมธรรม์ โดยบริษัทฯ ไดเ้ปรียบเทียบค่าเบ้ียประกันและเง่ือนไขท่ี

เก่ียวขอ้งกอ่นตดัสินใจท าประกนั ซ่ึงมีบางกรณีท่ีลูกคา้บางรายจะขอให ้

บริษัทฯ ท ากรมธรรม์ท่ีเพ่ิมความคุม้ครอง ทั้งดา้นจ านวนเงิน รวมถึง

เง่ือนไขการคุม้ครอง ซ่ึง บมจ.ไทยศรีประกนัภยั ไดเ้สนอเง่ือนไขตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ และมีความสมเหตุสมผล 

4 บจก.กรมดิษฐพ์าร์ค - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุม่นายวิวฒัน์ฯ เขา้

เป็นกรรมการใน

บริษทัดงักลา่ว 

=> คา่เชา่พ้ืนท่ี คา่บริการและคา่

เชา่ท่ีดิน 

 

บริษทัฯ มีรายการคา่เชา่และ

คา่บริการคา้งจา่ยกบับจก.กรม

ดิษฐพ์าร์ค 

ยอดคา่ใชจ้า่ยทัง้ปี 

 

 

ยอดคา้งจา่ย 

1.1 

 

 

0.1 

1.1 

 

 

0.1 

- บริษัทฯ เชา่พ้ืนท่ีอาคารชัน้ 1 อาคารกรมดิษฐพ์าร์ค ในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จังหวดัชลบุรี กบับจก.กรมดิฐษ์พาร์ค เพ่ือใชเ้ป็นอาคาร

ส านักงาน บนพ้ืนท่ีรวม 238 ตารางเมตรในอตัราคา่เชา่ตอ่เดือนเทา่กบั 

16,560 บาท รวมระยะเวลา 3 ปี ต ัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 - 30 

เมษายน 2560 รวมถึงท าสญัญาจา้งบริการดา้นสาธารณูปโภค ภายนอก

พ้ืนท่ีเช่ากบับจก.กรมดิฐษ์พาร์ค ส าหรับการดูแลความเรียบร้อยดา้น

จราจร ความสะอาด ท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภคภายในโครงการ ใน

อัตราค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี  ต ั้งแต่ว ัน ท่ี  1 

พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2560 และท าสญัญาเชา่ท่ีดินบริเวณ

ดา้นหลงัอาคารส านักงาน อาคารกรมดิษฐ ์เน้ือท่ีประมาณ 600 ตารางวา 

เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีจอดรถและโรงซอ่มบ ารุง ระยะเวลาเชา่ 2 ปี ต ัง้แตว่นัท่ี 

1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2560 โดยมีอ ัตราค่าเช่าเดือนละ 

30,000 บาท ทัง้น้ี บริษัทฯ เป็นผูรั้บผิดชอบตอ่คา่สาธารณูปโภคภายใน

พ้ืนท่ีเชา่ดว้ยตนเอง ตามอตัราการใชท่ี้เกิดข้ึนจริง โดยเป็นการจา่ยช าระ

ผา่นบจก.กรมดิษฐพ์าร์ค ในอตัราตามก าหนดไวใ้นสญัญา 
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ล าดบั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มูลคา่รายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

รายการ 31 Dec.15 31 Dec.16 

4 บจก.กรมดิษฐพ์าร์ค - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุม่นายวิวฒัน์ฯ เขา้

เป็นกรรมการใน

บริษทัดงักลา่ว 

    - บริษัทฯ ไดเ้ปรียบเทียบค่าเช่าส านักงาน ค่าบริการสถานท่ี และคา่เช่า
ท่ีดิน กบัพ้ืนท่ีขา้งเคียง พบวา่อตัราคา่เชา่ส านักงานของบริษัทฯ ต ่ากวา่ผู ้

เชา่รายอ่ืนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เน่ืองจากบริษัทฯ เชา่มาเป็นระยะเวลานาน 

ประกอบกบัขนาดพ้ืนท่ีมากกวา่ผูเ้ชา่รายอ่ืน จึงท าใหไ้ดรั้บอตัราคา่เชา่ท่ี

ต ่ากวา่ผูเ้ชา่รายอ่ืน 

- ปี 2559 ทางบริษัทฯ ยงัด าเนินการเชา่ตามสญัญาเชา่พ้ืนท่ีและบริการ 

อาคารชัน้ท่ี 1 อาคารกรมดิษฐพ์าร์ค รวม 238 ตารางเมตรและสญัญา

เชา่ท่ีดินบริเวณดา้นหลงัส าหรับใชเ้ป็นสถานท่ีจอดรถและโรงซอ่มเน้ือท่ี

ประมาณ 600 ตารางวา ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนทัง้หมดในงวด 1.1 ลา้น

บาท 

- บริษัทฯ ยงัมีรายการคา่เชา่และคา่บริการคา้งจา่ยจ านวน 0.13 ลา้นบาท 

ตามอตัราการใชจ้ริงในเดือนธนัวาคม 2559 ท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระเงิน 

5 บจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส ์ทวัร์ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นางสาวนิชานันทฯ์ 

ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ  โดย

นางสาวนิชานันทฯ์ 

เป็นกรรมการของ

บริษทัดงักลา่ว 

=>รายไดค้า่บริการ 

 

บริษทัฯ จา้งบริการรถร่วมจาก 

บจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส ์ทวัร์ 

 

=> รายไดค้า่บริการคา้งจา่ย 

 

ยอดคา่ใชจ้า่ยทัง้ปี 

 

 

 

 

ยอดคา้งจา่ย 

3.6 

 

 

 

 

0.9 

3.6 

 

 

 

 

0.9 

- บริษทัฯ แตง่ตัง้นางสาวนิชานันทฯ์ เป็นผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ การจากมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2559 

- บริษัทฯ วา่จา้งรถบสัร่วมบริการ 2 คนัจากบจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส ์ทวัร์ เพ่ือ

ใหบ้ริการรับ-สง่พนักงานของลูกคา้ท่ีจดัท าสัญญามาตัง้แตช่ว่งแรกบริษัทฯ 

กอ่ตัง้ เน่ืองจากในขณะน้ันบริษัทฯ ตอ้งการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะไดไ้มต่อ้งลงทุนรถบสัของตนทัง้หมดในการบริการ ซ่ึงรถ

ของบจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทวัร์ เป็นรถท่ีว่ิงกบับริษัทฯ  มาตัง้แตบ่ริษัทฯ 

กอ่ตัง้เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ท ัง้น้ี การวา่จา้งรถบสัร่วมจากบจก.เอ็นพีอาร ์

ทรานส์ ทวัร์ และรถบสัร่วมบริการรายอ่ืน มีเง่ือนไขและราคาคา่บริการ

เดียวกนั กบัรถร่วมบริการรายอ่ืน 

- ปี 2559 บริษัทฯ มีพันธมิตรรถร่วมบริการกว่า 58 รายท่ีมีรถร่วม
ใหบ้ริการรวมทัง้ส้ิน 90 คนั แบง่เป็นรถตูโ้ดยสารร่วมบริการจ านวน 80 

คนั และรถบสัโดยสารร่วมบริการจ านวน 10 คัน ทัง้น้ี บริษัทฯ ไม่มี

นโยบายรับรถบสัโดยสารร่วมบริการเพ่ิมในอนาคต 

- บริษัทฯ ว่าจา้งรถบัสร่วมบริการจ านวน 2 คัน จากบจก.เอ็นพีอาร์ 
ทรานส ์ทวัร์ เพ่ือใหบ้ริการรับ-ส่งพนักงานของลูกคา้ โดยมีเครดิตเทอม 

60 วนั โดยมียอดคา้งช าระจ านวน 0.88 ลา้นบาทและในระหวา่งงวดมี

รายไดค้า่บริการรถร่วมท่ีตอ้งจา่ยใหท้ ัง้หมด 3.55 ลา้นบาท 
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ล าดบั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มูลคา่รายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

รายการ 31 Dec.15 31 Dec.16 

6 นายอ าพล เตชากูล - นอ้งชายนายปิยะ เต
ชากูล 

=>รายไดค้า่บริการ 

 

บริษทัฯ จา้งบริการรถร่วมจาก

นายอ าพลฯ 

 

=> รายไดค้า่บริการคา้งจา่ย 

ยอดคา่ใชจ้า่ยทัง้ปี 

 

 

 

 

ยอดคา้งจา่ย 

0.4 

 

 

 

 

- 

0.1 

 

 

 

 

0.1 

- บริษทัฯ วา่จา้งรถตูร่้วมบริการ 1 คนัจากนายอ าพลฯ เพ่ือใหบ้ริการรับ-สง่

พนักงานของลูกคา้บางรายท่ีตอ้งการใชร้ถตู โ้ดยสารในการรับ -ส่ง

พนักงาน ซ่ึงบริษัทฯ วา่จา้งรถตูร่้วมบริการในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจาก

การด าเนินธุรกิจดว้ยรถตูข้องบริษัทฯ เอง จะมีอตัราการท าก าไรท่ีต ่าไม่

คุม้คา่ในการลงทุน ทัง้น้ี รถตูร่้วมบริการของนายอ าพลฯ เป็นรถตูร่้วม

บริการท่ีว่ิงกบับริษัทฯ  มาตัง้แตบ่ริษทัฯ กอ่ตัง้เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ทัง้น้ี 

การวา่จา้งรถร่วมจากนายอ าพลฯ และรถร่วมบริการรายอ่ืน มีเง่ือนไข

และราคาคา่บริการเดียวกนักบัรถร่วมบริการรายอ่ืน 

- ปี 2559 บริษัทฯ มีพันธมิตรรถร่วมบริการกว่า 58 รายท่ีมีรถร่วม
ใหบ้ริการรวมทัง้ส้ิน 90 คนั แบง่เป็นรถตูโ้ดยสารร่วมบริการจ านวน 80 

คนั และรถบสัโดยสารร่วมบริการจ านวน 10 คัน ทัง้น้ี บริษัทฯ ไม่มี

นโยบายรับรถบสัโดยสารร่วมบริการเพ่ิมในอนาคต 

- บริษัทฯ ว่าจา้งรถตู ร่้วมบริการจ านวน 1 คันจากนายอ าพลฯ เพ่ือ
ใหบ้ริการรับ-ส่งพนักงานของลูกคา้โดยมีเครดิตเทอม 60 วนั โดยมียอด

คา้งช าระจ านวน 0.05 ลา้นบาทและในระหวา่งงวดมีรายไดค้า่บริการรถ

ร่วมท่ีตอ้งจา่ยใหท้ ัง้หมด 0.05 ลา้นบาท 

7 นายวินัย พุม่พิศ - นายวินัยฯ เป็น
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

=>รายไดค้า่บริการ 

 

บริษทัฯ จา้งบริการรถร่วมจาก

นายวินัยฯ 

 

=> รายไดค้า่บริการคา้งจา่ย 

ยอดคา่ใชจ้า่ยทัง้ปี 

 

 

 

 

ยอดคา้งจา่ย 

- 

 

 

 

 

- 

1.3 

 

 

 

 

0.3 

- บริษัทฯ แตง่ตัง้นายวินัยฯ  เป็นผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติั การจากมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 จึง

ตอ้งเปิดเผยรายการระหวา่งกนัโดยเร่ิมตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 ปี 2559 

- ปี 2559 บริษัทฯ มีพันธมิตรรถร่วมบริการกว่า 58 รายท่ีมีรถร่วม
ใหบ้ริการรวมทัง้ส้ิน 90 คนั แบง่เป็นรถตูโ้ดยสารร่วมบริการจ านวน 80 

คนั และรถบสัโดยสารร่วมบริการจ านวน 10 คัน ทัง้น้ี บริษัทฯ ไม่มี

นโยบายรับรถบสัโดยสารร่วมบริการเพ่ิมในอนาคต 

- บริษัทฯ วา่จา้งรถตูร่้วมบริการจ านวน 2 คนัจากนายวินัยฯ เพ่ือใหบ้ริการ
รับ-สง่พนักงานของลูกคา้โดยมีเครดิตเทอม 60 วนั โดยมียอดคา้งช าระ

จ านวน 0.29 ลา้นบาทและในระหวา่งงวดมีรายไดค้า่บริการรถร่วมท่ีตอ้ง

จา่ยใหท้ ัง้หมด 1.26 ลา้นบาท 



 

รายงานประจ าปี 2559  / ANNUAL REPORT 2016      หน้า | P A G E  66  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีสว่นไดเ้สีย หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะตอ้งรายงานตอ่กรรมการ

ตรวจสอบทุกครั้งเพ่ือพิจารณารายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ไดมี้การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2559  มีความเห็นวา่รายการระหวา่งกนัมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้

โดยทัว่ไป และถือเป็นการปฏิบติัเชน่เดียวกนักบับุคคลหร่ือกิจการท่ีไมเ่กี่ ยวขอ้งอ่ืน รวมทัง้ไมมี่การถา่ยเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท 

 

มาตรการและข ัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 

 รายการระหวา่งกนัของบริษทัหรือบริษัทยอ่ยกบับุคคลท่ีมีความเกรณีท่ีมี ก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีสว่นได ้

สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป

ในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

และมีเง่ือนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้และไมก่อ่ใหเ้กิดการถา่ยเทผลประโยชน์ ฝ่าย

บริหารของบริษทัสามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติั และจดัท ารายงานสรุปเพ่ือรายงาน

ใหก้บัทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

 ส าหรับในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัไมเ่ป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษัทจะจดัใหมี้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกบั

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจ

เกิดข้ึน บริษทัจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบบญัชี เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ ยวกบัรายการระหวา่ง

กนัดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท

หรือผูถื้อหุน้ตามแตก่รณีเพ่ืออนุมติัรายการดงักลา่วกอ่นการเขา้ท ารายการ ท ัง้น้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินท่ีไดร้ับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท ัง้น้ี การพิจารณา

อนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ ง 

หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีสว่นไดเ้สียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไมมี่สิทธิออกเสียง

ลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันั้น ๆ 

 

การอนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที่ มีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัท กบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ในอนาคตหากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัจะก าหนด

เง่ือนไขตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถอา้งอิงเปรียบเทียบไดก้บัเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดข้ึนกบั

ธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษัทกระท ากบับุคคลภายนอก ท ัง้น้ี บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัราคา อตัรา

คา่ตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช านาญในการ

พิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็น

ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นตอ่
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คณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ตามแตก่รณี ท ัง้น้ี บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้ับการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ า ปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย  

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบตา่งๆ ท่ีไดก้  าหนดข้ึนและกรรมการจะตอ้งไมอ่นุมติั

รายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทและจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซ่ึงบริษัทจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัค ับ 

ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเกี่ ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท า

รายการเกี่ ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย และตามมาตรฐานบญัชีท่ีก  าหนดโดยสมาคมนักบญัชี

โดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัจะไมท่  ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเกี่ ยวขอ้งท่ีไมใ่ชก่ารด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั 

 

มาตรการคุม้ครองผูล้งทุน 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ถา้มีรายการระหวา่งกนัของบริษัทเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีสว่นไดส้ว่นเสีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัใหมี้การน าเสนอรายการดงักลา่วผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ทัง้น้ี เพ่ือดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยุติธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเกี่ ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
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สรุปขอ้มูลทางการเงิน 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงิน 

(ตรวจสอบแลว้) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57 

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58   

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 59  

ลา้นบาท %  ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10.83 3.15% 97.48 20.00% 44.99 8.80% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 23.11 6.72% 24.85 5.10% 35.83 7.00% 

สินคา้คงเหลือ 0.49  0.14% 0.60 0.12% 0.51 0.10% 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจา่ยรอรับคืน 1.65  0.48% 2.61 0.54% 2.63 0.51% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6.93  2.01% 8.41 1.73% 9.97 1.95% 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 43.01  12.50% 133.95 27.49% 93.93 18.36% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 0.43  0.12% 1.48 0.30% 2.90 0.57% 

ยานพาหนะส าหรับขนสง่ 295.50  85.87% 345.13 70.82% 404.81 79.14% 

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ ์ 5.05  1.47% 6.23 1.28% 9.22 1.80% 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน 0.12  0.04% 0.52 0.11% 0.66 0.13% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 301.10  87.50% 353.37 72.51% 417.59 81.64% 

รวมสินทรพัย ์ 344.12 100.00% 487.32 100.00% 511.52 100.00% 

เงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 19.42  5.64% - - - - 

เงินกูยื้มระยะสัน้ - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00  1.45% - - - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 30.48  8.86% 30.93 6.35% 29.87 5.84% 

สว่นของหน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 

53.12  15.44% 49.82 10.22% 67.62 13.22% 

สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี 

3.34  0.97% - - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1.23  0.36% 0.96 0.20% 0.88 0.17% 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 112.59  32.72% 81.72 16.77% 98.36 19.23% 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สุทธิ จากสว่นท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

145.36  42.24% 158.58 32.54% 150.34 29.39% 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิ จากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 

1.70  0.49% - - - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10.62  3.09% 11.29 2.32% 14.00 2.74% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.24  0.36% 1.59 0.33% 4.09 0.80% 

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอ่ืน 1.53  0.44% 1.07 0.22% 1.23 0.24% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 160.45  46.63% 172.53 35.40% 169.66 33.17% 

รวมหน้ีสิน 273.04  79.34% 254.25 52.17% 268.02 52.40% 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงิน 

(ตรวจสอบแลว้) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57 

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58   

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 59  

ลา้นบาท %  ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

ทุนจดทะเบียน 40.00  11.62% 110.00 22.57% 110.00 21.50% 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลคา่แลว้ 40.00  11.62% 110.00 22.57% 110.00 21.50% 

สว่นเกินมูลคา่หุน้สามญั - - 107.19 22.00% 107.19 20.96% 

ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 2.80  0.81% 3.83 0.79% 5.00 0.98% 

ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 28.28  8.22% 12.04 2.47% 21.31 4.17% 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 71.08 20.66% 233.07 47.83% 243.50 47.60% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 344.12 100.00% 487.32 100.00% 511.52 100.00% 

2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงิน 

(ตรวจสอบแลว้) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57 

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58 

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 59 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  234.31  100.00% 264.27 100.00% 300.78 100.00% 

ตน้ทนุบริการ 189.92 81.06% 205.18 77.64% 229.03 76.14% 

ก าไรขัน้ตน้  44.39  18.94% 59.09 22.36% 71.75 23.86% 

รายไดอ่ื้น  0.70  0.30% 1.70 0.64% 1.80 0.60% 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่าย 45.09  19.24% 60.79 23.00% 73.55 24.46% 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 17.91 7.64% 28.35 10.73% 32.73 10.88% 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่าย

ภาษีเงินได ้

27.18  11.60% 32.45 12.28% 40.81 13.57% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 15.21 6.49% 18.78 7.11% 15.72 5.23% 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  11.98  5.11% 13.67 5.17% 25.09 8.34% 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  3.94 1.68% 1.87 0.71% 3.16 1.05% 

ก าไรสทุธิปี  8.04  3.42% 11.80 4.44% 21.93 7.25% 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน :       

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(0.36) (0.15%) - - (2.27) (0.76%) 

ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 0.07 0.03% - - 0.45 0.15% 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบัปี (0.29) (0.12%) - - (1.82) (0.60%) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 7.75 3.30% 11.80 4.46% 20.11 6.65% 

ก าไรต่อหุน้พ้ืนฐาน (บาท) 0.05  0.04  0.05  
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3. งบกระแสเงินสด 

 

 

สรุปงบกระแสเงินสด 

งบการเงิน 

(ตรวจสอบแลว้) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57 

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58   

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 59  

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  11.98  13.67 25.09 

รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั 

(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  25.52  34.26 42.46 

เงินชดเชยค่าเสียหายจากสญัญาประกนัภยั  -    (1.20) - 

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย

ยานพาหนะส าหรบัขนส่ง 

0.08 (0.35) 0.46 

ตดัจ าหน่ายก าไรจากการขายและเช่ากลบั

ยานพาหนะส าหรบัขนส่ง 

 (0.62) (0.62) (0.62) 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 0.19 0.35 0.40 

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 0.10 0.56 - 

รายไดด้อกเบ้ีย (0.01) (0.14) (0.21) 

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 15.20 18.78 15.72 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 

52.44 65.31 83.31 

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (0.30) (1.74) (10.98) 

สินคา้คงเหลือ (0.49) (0.11) 0.09 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 0.32 (1.45) (1.29) 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 0.62 (0.46) (0.25) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4.06 (0.44) (0.49) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.10 (0.26) 0.41 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.40 0.16 0.27 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 57.15 61.00 71.09 

เงินสดรบัจากเงินชดเชยค่าเสียหาย - 1.20 - 

เงินสดรบัจากการขอคืนภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ี

จ่าย 

0.55 1.09 2.61 

จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (0.03) - (0.18) 
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สรุปงบกระแสเงินสด 

งบการเงิน 

(ตรวจสอบแลว้) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 57 

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 58   

(ฉบบัปรับปรุง) 

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 59  

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

รบัดอกเบ้ีย 0.01 0.14 0.21 

จ่ายดอกเบ้ีย (16.38) (18.78) (15.72) 

จ่ายภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย (2.31) (2.63) (2.90) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 38.99 42.02 55.11 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (0.16) (1.05) (1.42) 

จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าสินทรพัย ์ (3.90) - (0.89) 

ซ้ือยานพาหนะส าหรบัขนส่งและอุปกรณ ์ (3.97) (17.51) (36.69) 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายยานพาหนะส าหรบั

ขนส่ง 

0.70 1.35 0.18 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน (7.33) (17.22) (38.82) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน    

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

17.00 (19.42) - 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

5.00 (5.00) - 

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ - 182.00 - 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายออกหุน้เพ่ิมทนุ - (6.01) - 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (37.77) (57.69) (59.10) 

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะยาว (3.04) (5.04) - 

จ่ายเงินปันผล (4.22) (27.00) (9.67) 

  เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (23.03) 61.84 (68.77) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 8.63 86.65 (52.48) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 2.20 10.83 97.48 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดส้ินปี 10.83 97.48 44.99 

 

ขอ้มูลกระแสเงินเปิดเผยเพ่ิมเติม 

   

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด    

ยานพาหนะส าหรบัขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการท า

สญัญาเช่าการเงิน 

92.41 67.61 68.65 

    รายการซ้ือสินทรพัยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ - 0.89 0.30 
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4. อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

  อตัราสว่นทางการเงิน ตรวจสอบแลว้ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่          0.38  1.64 0.95 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เทา่          0.30  1.50 0.82 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เทา่ 0.42 0.43 0.61 

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ เทา่        10.40 11.12 9.97 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 34.63  32.36 36.12 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เทา่      774.15  374.66 410.03 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั          0.47  0.96 0.88 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ีการคา้ เทา่ 8.64  8.92 9.88 

ระยะเวลาช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ วนั 41.64  40.35 36.43 

Cash Cycle วนั        (6.55) (7.03) 0.57 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratios) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 18.94% 22.36% 23.86% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 11.60% 12.28% 13.57% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 143.41% 129.49% 135.02% 

อตัราก าไรสทุธิ 
/1

 % 3.42% 4.44% 7.25% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 11.70% 7.76% 9.20% 

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 2.64% 2.84% 4.39% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % 12.64% 14.13% 16.83% 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เทา่          0.77  0.64 0.61 

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เทา่          3.84  1.09 1.10 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เทา่          3.82  3.34 4.71 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash Basis) เทา่          1.69 0.37 0.80 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 348.45% 82.05% 94.79% 

หมายเหตุ : /1 อตัราก าไรสุทธิ ค านวณจากก าไรสุทธิของกิจการ หารดว้ยรายไดร้วม 
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ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

บริษทัฯ ใหบ้ริการรถรับสง่พนักงานไมป่ระจ าทาง ผา่นรูปแบบรถท่ีใหบ้ริการ 2 รูปแบบ คือรถโดยสารของบริษทัฯ  และรถโดยสารร่วม

บริการ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีรถโดยสารใหบ้ริการรวมทัง้ส้ิน 266 คนั แบง่เป็นรถโดยสารของบริษัทฯ เทา่กบั 176 คนั และรถ

โดยสารร่วมบริการเทา่กบั 90 คนั ท ัง้น้ี บริษัทฯ จะใหบ้ริการกบัลูกคา้แตล่ะรายผา่นการท าสญัญาใหบ้ริการรับสง่พนักงาน ซ่ึงระบุเสน้ทางการ

เดินรถและระบุอตัราการใหบ้ริการในแตล่ะเสน้ทางอยา่งชดัเจน โดยบริษัทฯ มีหนา้ท่ีจดัหารถโดยสารใหเ้พียงพอตามจ านวนผูโ้ดยสารท่ีลูกคา้

ก าหนดในแตล่ะเสน้ทางและใหบ้ริการอยา่งเหมาะสมตามท่ีตกลงกบัลูกคา้ไว ้

ส าหรับภาพรวมการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรถโดยสารไมป่ระจ า

ทางเทา่กบั 234.31 ลา้นบาท เทา่กบั  264.27 ลา้นบาท และเทา่กบั 300.78 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย (Compound 

Average Growth Rate) ส าหรับชว่ง 3 ปีดงักลา่วประมาณรอ้ยละ 13.30 แบง่เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการรถโดยสารของบริษัทฯ เทา่กบั 

161.95 ลา้นบาท, 196.26 ลา้นบาท และ 231.42 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรถโดยสารร่วมบริการเทา่กบั 72.36 

ลา้นบาท , 68.01 ลา้นบาท และ 69.36 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นรายไดจ้ากการใหบ้ริการดว้ยรถโดยสารของบริษัทฯ ตอ่

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมเพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองตลอดชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสดัสว่นรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการดว้ยรถโดยสารของบริษทัฯ เทา่กบัรอ้ยละ 76.94 และสดัสว่นรายไดจ้ากการใหบ้ริการดว้ยรถโดยสารร่วมบริการ เทา่กบัรอ้ยละ 23.06 

อีกท ัง้บริษทัฯ จะลงทุนซ้ือยานพาหนะส าหรับขนสง่เม่ือมีความแน่นอนวา่จะไดร้ับงานจากลูกคา้เทา่นั้น  

 

1. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

1.1 รายได ้

บริษทัฯ มีรายไดร้วมระหวา่งในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 235.01 ลา้นบาท , 265.97 ลา้นบาท และ 302.58 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยแบง่เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการเทา่กบั 234.31 ลา้นบาท , 264.27 ลา้นบาท และ 300.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.70 

รอ้ยละ 99.36 และรอ้ยละ 99.41 ของรายไดร้วม ตามล าดบั และรายไดอ่ื้น อาทิ ดอกเบี้ ยรับ ก  าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะ ก าไรจากการ

ขายทรัพยสิ์นรอตดับญัชี ซ่ึงเกิดจากการท ารายการขายยานพาหนะแลว้เชา่กลบั (Sale and Leaseback) เป็นตน้ โดยรายไดอ่ื้นในงวดดงักลา่ว

เทา่กบั 0.70 ลา้นบาท , 1.70 ลา้นบาท และ 1.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ร้อยละ 0.64 และร้อยละ 0.59 ของรายไดร้วม 

ตามล าดบั 
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ตารางแสดงรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2557 ถึงปี 2559 

 2557 

(ปรับปรุงใหม)่ 

2558 

(ปรับปรุงใหม)่ 

2559 

(ตรวจสอบแลว้) 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ       

1. รถโดยสารของบริษทัฯ  161.95 69.12 196.26 74.26 231.42 76.94 

1.1 รถบสั 156.33 66.72 189.74 71.80 214.40 71.28 

1.2 รถมินิบสัและรถไม

โครบสั 

1.40 0.60 1.76 0.67 1.60 0.53 

1.3 รถตู ้ 4.22 1.80 4.76 1.80 14.06 4.67 

1.4 รถตู ้VVS - - - - 1.36 0.45 

2. รถโดยสารร่วมบริการ 72.36 30.88 68.01 25.74 69.36 23.06 

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 234.31 100.00 264.27 100.00 300.78 100.00 

รายไดอ่ื้น 0.70  1.70  1.80  

 

รายไดจ้ากการบริการ 

 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการระหวา่งปี 2557 ถึงปี 2559 เทา่กบั 234.31 ลา้นบาท , 264.27 ลา้นบาท และ 300.78 ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยแบง่เป็น  

1) รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดจากรถโดยสารของบริษัทฯ เทา่กบั 161.95 ลา้นบาท, 196.26 ลา้นบาท และ 231.42 ลา้นบาท 

ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 69.12 รอ้ยละ 74.26 และรอ้ยละ 76.94 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมตามล าดบั 

2) รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดจากรถร่วมบริการเทา่กบั 72.36 ลา้นบาท, 68.01 ลา้นบาท และ 69.36 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 

30.88 รอ้ยละ 25.74 และรอ้ยละ 23.06 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวม ตามล าดบั 

จ านวนรถโดยสารของบริษทัฯ ท่ีใหบ้ริการส าหรับลูกคา้แตล่ะรายมีจ านวนตัง้แต ่1 คนัถึง 21 คนั จ านวนรถสูงสุด โดยใชร้ถบสัในการ

ใหบ้ริการเป็นหลกั ในขณะท่ีจ านวนรถโดยสารร่วมบริการท่ีใหบ้ริการส าหรับลูกคา้แตล่ะรายมีจ านวนตัง้แต ่1 คนัถึง 16 คนั โดยใชร้ถตูใ้นการ

ใหบ้ริการเป็นหลกั ท ัง้น้ี รูปแบบการใหบ้ริการข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั โดยบริษทัฯ จะลงทุนเพ่ิมจ านวนรถโดยสารของบริษทัฯ 

ก็ตอ่เม่ือมีความชดัเจนท่ีจะไดร้ับงานจากลูกคา้ 

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ เพ่ิมข้ึนเทา่กบั 36.51 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นรอ้ยละ 13.82 จากปีกอ่นหนา้ การ

เพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักลา่วเกิดจากการขยายการใหบ้ริการแกก่ลุม่ลูกคา้เดิมท่ีเพ่ิมสดัสว่นการใชบ้ริการรถโดยสารของบริษัทฯ 

และลูกคา้รายใหมท่ี่เร่ิมใชบ้ริการมาตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัทฯ ลงทุนซ้ือรถโดยสารเพ่ิมอีกจ านวน 37 คนั เพ่ือ

รองรับความตอ้งการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ โดยแบง่เป็นรถบสัจ านวน 20 คนั รถมินิบสั 3 คนั และรถตูจ้  านวน 14 คนั ท ัง้น้ี บริษัทฯ มี

จ านวนรถโดยสารท่ีเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริการรวมทัง้ส้ิน 176 คนั แบง่เป็นรถบสัจ านวน 147 คนั รถมินิบสัจ านวน 5 คนั รถตูวี้ไอ

พี 2 คนั และรถตูจ้  านวน 22 คนั ในขณะท่ีรถร่วมบริการมีจ านวนเทา่กบั 90 คนั แบง่เป็นรถบสัร่วมบริการ 10 คนั และรถตูร่้วมบริการ 80 คนั  

 

 

  



 

รายงานประจ าปี 2559  / ANNUAL REPORT 2016      หน้า | P A G E  75  

 

1.2 ตน้ทุนบริการและก าไรขัน้ตน้ 

ตน้ทนุบริการ : ตน้ทุนบริการหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคา่น ้ามนัเช้ือเพลิง เงินเดือน โบนัสและสวสัดิการพนักงาน คา่เส่ือมราคา 

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัรถยนต ์คา่เบี้ ยประกนัภยั ตน้ทุนคา่รถร่วมบริการและตน้ทุนอ่ืน โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีตน้ทุนบริการ 

เทา่กบั 189.92 ลา้นบาท เทา่กบั 205.18 ลา้นบาท และเทา่กบั 229.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.06 รอ้ยละ 77.64 และร้อยละ 

76.14 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการบริการรวมตามล าดบั ท ัง้น้ี การลดลงของอตัราสว่นตน้ทุนบริการตอ่รายไดจ้ากการบริการ เป็นผลมาจากการ

ท่ีบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนคา่น ้ามนัและคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารุงไดดี้ข้ึน โดยสดัสว่นตน้ทุนคา่น ้ามนัเช้ือเพลิงตอ่รายไดจ้ากรถ

โดยสารของบริษัทฯ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบัรอ้ยละ 32.48 รอ้ยละ 25.61 และรอ้ยละ 23.59 ตามล าดบั นอกจากน้ี ดว้ย

ประสบการณก์ารด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการใหบ้ริการรับสง่พนักงานอยา่งยาวนาน ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท  าใหบ้ริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนท่ี

เกิดจากรายการคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัรถยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัคงท่ีตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา แมว้า่บริษทัฯ จะมีการลงทุนเพ่ิมปริมาณรถบัสโดยสาร

อยา่งตอ่เน่ืองจากปี 2558 ท่ีมีจ านวน 139 คนั เป็นจ านวน 176 คนัในปี 2559 ก็ตาม ทัง้น้ี การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนบริการของบริษทัฯ ยงัมาจาก

คา่เส่ือมราคา เงินเดือนและสวสัดิการพนักงาน คา่เบี้ ยประกนัภยัและตน้ทุนอ่ืน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามจ านวนรถโดยสารของบริษัทฯ  เพ่ือรองรั บความ

ตอ้งการใชร้ถโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ในแตล่ะปี 

ก าไรขัน้ตน้ : ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรข ัน้ตน้รวมเทา่กบั 44.39 ลา้นบาท เทา่กบั 59.09 ลา้นบาท และ

เทา่กบั 71.75 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราก าไรข ัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 18.94 รอ้ยละ 22.36 และรอ้ยละ 23.86 ตามล าดบั โดยการเพ่ิมข้ึนของ

ก าไรข ัน้ตน้และอตัราก าไรข ัน้ตน้ เกิดจากการท่ีบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนน ้ามนัและคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารุงไดดี้ข้ึน  

ทัง้น้ี ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีก าไรข ัน้ตน้จากการใหบ้ริการรถโดยสารของบริษทัฯ เทา่กบั 34.72 ลา้นบาท เทา่กบั 

49.96 ลา้นบาท และเทา่กบั 61.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรข ัน้ตน้จากการใหบ้ริการรถโดยสารของบริษัทฯ เทา่กบัรอ้ยละ 21.44 รอ้ย

ละ 25.46 และรอ้ยละ 26.61 ตามล าดบั โดยบริษทัฯ มีก าไรข ัน้ตน้และอตัราก าไรข ัน้ตน้เพ่ิมข้ึนในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจาก บริษทัฯ มีรายได ้

จากการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ือง ประกอบกบับริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุนคา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและควบคุมคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารุงไดดี้

ข้ึน นอกจากน้ี ในอดีตบริษัทฯ จะรับมอบยานพาหนะ แลว้น ามาตกแตง่ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นจึงเร่ิมใหบ้ริการแกลู่กคา้ ท าใหบ้ริษัทรับรูต้น้ทุนคา่เส่ือม

ราคาโดยท่ียงัไมมี่รายไดจ้ากยานพาหนะคนัดงักลา่ว โดยในภายหลงับริษัทฯ ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการรับมอบ โดยจะรับมอบยานพาหนะเม่ือท า

การตกแตง่เรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น เพ่ือใหบ้ริการแกลู่กคา้ไดท้นัที ดว้ยเหตุผลทัง้หมดดงักลา่ว ท าใหบ้ริษทัฯ มีอตัราก าไรข ัน้ตน้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตอ่เน่ือง 
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1.3 ค่าใชจ่้ายบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขาย : คา่ใชจ้า่ยในการขายประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการพนักงาน คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย คา่

รับรอง และคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559  บริษทัฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการขายเทา่กบั 5.54 ลา้นบาท เทา่กบั 8.74 

ลา้นบาท และเทา่กบั 10.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.36 รอ้ยละ 3.29 และรอ้ยละ 3.50 ของรายไดร้วมตามล าดบั ท ัง้น้ี ในปี 2559 

บริษทัฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการขายแบง่ตามสดัสว่นประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการพนักงานเทา่กบัรอ้ยละ 86.54 คา่ใชจ้า่ยในการ

ประชาสมัพนัธบ์ริษทัฯ รอ้ยละ 8.57 และคา่ใชจ้า่ยส าหรับการรับรองนักลงทุนและส่ือมวลชนและคา่เดินทางรอ้ยละ 4.90  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร : คา่ใชจ้า่ยในการบริหารหลกัของบริษัทฯ ประกอบดว้ย เงินเดือนและสวสัดิการพนักงาน ขาดทุน (ก าไร) 

จากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบังาน SET,TSD,SEC คา่ท่ีปรึกษา คา่สอบบญัชี และคา่สาธารณูปโภค คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด และ

คา่ธรรมเนียมอ่ืน โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการบริหารเทา่กบั 12.37 ลา้นบาท เทา่กบั 19.61 ลา้นบาท และ

เทา่กบั 22.13 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.26 รอ้ยละ 7.37 และรอ้ยละ 7.32 ของรายไดร้วมตามล าดบั 

บริษทัฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการบริหารเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 2559 มาจากการปรับเพ่ิมข้ึนของจ านวนพนักงาน อตัราเงินเดือนและสวสัดิการ 

ตามโครงสรา้งอตัราก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบัการขยายตวัของธุรกิจ 

 

 

 

ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้  

รถโดยสารของบริษทัฯ  

ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ 

รถโดยสารร่วมบริการ 

ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษทัฯ  
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1.4 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินกูส้ถาบนัการเงิน และดอกเบ้ียจา่ยจากการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเช่ือจาก

สถาบนัทางการเงินโดยการท าสญัญาเชา่ทางการเงิน โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเทา่กบั 15.21 ลา้นบาท 

เทา่กบั 18.78 ลา้นบาท และเทา่กบั 15.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.49 รอ้ยละ 7.11 และรอ้ยละ 5.23 ของรายไดร้วมตามล าดบั  

           ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจา่ยดอกเบี้ ยตามสญัญาเชา่การเงินอยา่งตอ่เน่ือง จากการลงทุนซ้ือยานพาหนะเพ่ิมข้ึน 37 คนั เพ่ือรองรับ

การขยายตวัของธุรกิจ โดยภายหลงับริษัทฯ สามารถระดมทุนจากประชาชนผา่นการเสนอขายหุน้สามญัในปี 2558 นั้น บริษัทฯ ไดป้รับเปล่ียน

นโยบายการลงทุนในยานพาหนะใหม ่โดยใชเ้งินทุนจากบริษทัฯ บางสว่นและกูเ้งินผา่นการท าสญัญาเชา่ทางการเงิน (สญัญาเชา่ซ้ือ และ สัญญา

เชา่ทางการเงิน) ท าใหบ้ริษทัฯ มีภาระดอกเบี้ ยตามสญัญาเชา่การเงินในปี 2559 ท่ีลดลง ท ัง้น้ี ปัจจุบนับริษทัฯ มีสญัญาเชา่การเงินจากการลงทุน

ในยานพาหนะรวม 132 คนั โดยเป็นสญัญาเชา่ซ้ือท่ีจะหมดสญัญาในปี 2560 คิดเป็นจ านวนรถ 34 คนั ปี 2561 คิดเป็นจ านวนรถ 17 คนั ปี 

2562 คิดเป็นจ านวนรถ 27 คนั ปี 2563 คิดเป็นจ านวนรถ 46 คนั และปี 2564 คิดเป็นจ านรถวน 8 คนั 

1.5 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 8.04 ลา้นบาท เทา่กบั 11.80 ลา้นบาท และเทา่กบั 21.93 ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเทา่กบัรอ้ยละ 3.42 รอ้ยละ 4.44 และรอ้ยละ 7.25 ตามล าดบั การเพ่ิมข้ึนของก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิตลอด 3 ปีท่ี

ผา่นมา เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากการขยายการใหบ้ริการแกลู่กคา้ดว้ยรถโดยสารของบริษทัฯ และอตัรา

การท าก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใหบ้ริการแกลู่กคา้รายใหม ่นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนคา่น ้ามนัและคา่ใชจ้า่ยในการซอ่ม

บ ารุงไดดี้ข้ึน รวมทัง้บริษทัฯ มีคา่ใชจ้า่ยทางการเงินท่ีลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

2. การวิเคราะหง์บแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ  

2.1 สินทรพัย ์

 สินทรัพยร์วมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 344.12 ลา้นบาท เทา่กบั 487.32 และ

เทา่กบั 511.52 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเทา่กบั 10.83 ลา้นบาท เทา่กบั 97.48 ลา้นบาท และ

เทา่กบั 44.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 3.15 รอ้ยละ 20.00 และรอ้ยละ 8.80 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 

 ในปี 2558 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 160.00 ลา้นหุน้ มูลคา่ท่ีตราไว ้0.25 บาทตอ่หุน้ เพ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ตอ่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในราคาหุน้ละ 0.95 บาท ท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้ับเงินจากการระดมทุนจ านวน 152.00 ลา้นบาท โดยภายหลงัหกั

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ตลาดจ านวน 11.45 ลา้นบาท บริษัทฯ มีเงินเพ่ิมทุนคงเหลือจ านวน 140.55 ลา้นบาท ท ัง้น้ี บริษัทฯ ไดร้ายงานการใชเ้งิน

เพ่ิมทุนท่ีไดร้ับจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

วตัถุประสงค ์

แผนการ 

ใชเ้งิน 

จ านวนเงินคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

จ านวนเงินใชไ้ป

ในระหวา่งงวด 

ม.ค.-ธ.ค. 2559 

จ านวนเงิน

คงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

2559 

1. ลงทนุรถเพ่ือขยายก าลงัการเดินรถ 55.00 46.89 31.00 15.89 

2. พฒันาศูนยอ์บรมและหลกัสตูรนกัขบั  2.00 1.05 1.05 0.00 

3. พฒันาเทคโนโลยีส าหรบัการบริการการเดินรถ  1.00 0.88 0.69 0.19 

4. ปรบัปรุงศูนยซ่์อมบ ารุงพ้ืนท่ีชลบรีุ  4.00 4.00 3.84 0.16 

5. ช าระคืนเงินกูยื้มสถาบนัการเงิน 32.86 - - 0.00 

6. เงินทนุหมุนเวียนภายในกิจการ 45.69 26.69 26.69 0.00 

รวมทัง้ส้ิน 140.55 79.51 63.27 16.24 

หมายเหตุ:  จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2559 วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพ่ิมทุน

จดทะเบียน เน่ืองจากบริษัทฯ ฯ ไดช้ าระคืนเงินกูยื้มสถาบนัการเงินเสร็จส้ินแลว้ และมีจ านวนคงเหลือเทา่กบั 2.14 ลา้นบาท จึงขอเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน

ดว้ยการน าเงินคงเหลือจากวตัถุประสงค ์ขอ้ 5. ช าระเงินกูยื้มกบัสถาบนัการเงินเขา้รวมกบัวตัถุประสงค ์ขอ้ 6. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจาก ณ ส้ินปี 2558 เทา่กบั 52.48 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 53.84 เน่ืองจาก บริษัทฯ ไดน้ าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปใชต้ามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก ่การลงทุนในยานพาหนะเพ่ือ

ขยายก าลงัการเดินรถ การพฒันาศูนยอ์บรมและหลกัสูตรนักขบั การพฒันาเทคโนโลยีส าหรับการบริการการเดินรถ การปรับปรุงศูนยซ์่อมบ ารุง

พ้ืนท่ีชลบุรี เป็นตน้  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเทา่กบั 

23.11 ลา้นบาท เทา่กบั 24.85 ลา้นบาท และเทา่กบั 35.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.72 รอ้ยละ 5.10 และรอ้ยละ 7.00 ของสินทรัพย์

รวมตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ดงัน้ี 

1. ลูกหน้ีการคา้ ประกอบดว้ย ลูกคา้ตามปกติของธุรกิจและรายไดจ้ากการใหบ้ริการคา้งรับ โดยบริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559  เทา่กบั 22.99 ลา้นบาท เทา่กบั 24.52 ลา้นบาท และเทา่กบั 34.82 ลา้นบาทตามล าดบั 

โดยลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ืองสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ โดยมีรายละเอียดอายุลูกหน้ีการคา้ดงัน้ี 
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             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการลูกหน้ีการคา้ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

ลูกหน้ีการคา้    

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 21.74 23.39 34.40 

คา้งช าระ ไม่เกิน 3 เดือน  0.22  0.36 0.15 

รวมลูกหน้ีการคา้         21.96 23.75 34.55 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู - - - 

รายไดค้า้งรบั  1.03  0.77 1.27 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 22.99 24.52 35.82 

 

บริษัทฯ มีนโยบายการใหเ้ครดิตเทอมลูกคา้เทา่กบั 30 ถึง 120 วนั โดยระยะเวลาการใหเ้ครดิตเทอมข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเป็นคูค่า้

และการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ายบริหาร โดยลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระจะผา่นขัน้ตอนท่ีถูกก าหนดไวใ้นนโยบายการติดตามหน้ี อาทิ การ

ติดตามทวงถามโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี การออกหนังสือติดตามหน้ี และการแจง้ความเพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย หากลูกคา้มี

ระยะเวลาคา้งช าระหน้ีต ัง้แต ่6  เดือนข้ึนไป ทางบริษทัฯ จะต ัง้ส ารองคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเต็มจ านวน ท ัง้น้ี ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 

บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเทา่กบั 34.63 วนั 32.36 วนั และ 36.12 วนั ตามล าดบั โดยในปี 2559 บริษทัฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ี

เฉล่ียเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปีน้ีบริษัทฯ ไดใ้หบ้ริการแกลู่กคา้รายใหม่ ซ่ึงใหเ้ครดิตเทอมประมาณ 120 วนั อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบโดยรวม

บริษทัฯ ยงัคงมีการบริหารจดัเก็บหน้ีท่ีดีโดยตอ่เน่ืองและเป็นไปตามนโยบายการใหเ้ครดิตเทอมแกลู่กคา้ของบริษทัฯ   

2. ลูกหน้ีอ่ืน บริษัทฯ มีรายการลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 0.12 ลา้นบาท เทา่กบั 0.33 

ลา้นบาท และเทา่กบั 0.01 โดยเป็นรายการท่ีส าคญั คือ เงินทดรองจา่ยพนักงานส าหรับน าไปใชใ้นกิจการ และเงินทดรองจา่ยใหก้บัลูกคา้ 

เชน่ คา่ทางดว่น คา่เบี้ ยเล้ียงนักขบันอกสถานท่ี เป็นตน้ 

ยานพาหนะส าหรบัขนส่ง : ยานพาหนะส าหรับขนสง่ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย รถบสัโดยสาร รถมินิบสั รถไมโครบสั รถตู ้รถตูวี้ไอพี รถ

ท่ีใชใ้นการบริหาร และรถท่ีใชใ้นการสนับสนุนส าหรับฝ่ายปฏิบติัการและฝ่ายบ ารุงรักษาโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 

2559 บริษัทฯ มียานพาหนะส าหรับขนสง่ - สุทธิ เทา่กบั 295.50 ลา้นบาท เทา่กบั 345.13 ลา้นบาท และเทา่กบั 404.81 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

85.87 รอ้ยละ 70.82 และรอ้ยละ 79.14 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯ จะลงทุนในยานพาหนะส าหรับขนสง่ ก็ตอ่เม่ือมีการตกลงท า

สญัญากบัทางลูกคา้แลว้ โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของยานพาหนะส าหรับขนสง่ดงัน้ี                
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

ยานพาหนะส าหรับขนสง่ 31 ธนัวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม)่ 

31 ธนัวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม)่ 

31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบแลว้) 

ราคาทุน  ยอดยกมา 274.77 368.29 449.65 

ซ้ือเพ่ิม 94.48 83.87 100.93 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (1.12) (2.51) (0.45) 

โอนมาจากรถประกอบ 0.16 - - 

 368.29 449.65 550.13 

คา่เส่ือมราคา - ยอดยกมา (48.93) (73.36) (105.09) 

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (24.77) (33.25) (40.93) 

คา่เส่ือมราคาส าหรับสว่นจ าหน่าย 0.34 1.52 0.30 

 (73.36) (105.09) (145.72) 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี 294.93 344.56 404.41 

ยานพาหนะส าหรับขนสง่ระหวา่ง

ประกอบ 

0.57 0.57 0.40 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี -ยานพาหนะ

ส าหรับขนสง่  

295.50 345.13 404.81 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มียานพาหนะส าหรับขนส่งเทา่กบั 404.81 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เทา่กบั 59.68 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นรอ้ยละ 17.29 ซ่ึงเป็นการลงทุนซ้ือรถบสัโดยสารใหมจ่ านวน 20 คนั รถตูจ้  านวน 14 คนั และรถไมโครบสั 3 คนั 

ส าหรับรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณความตอ้งการใชข้องลูกคา้รายเดิม และลูกคา้รายใหมจ่ านวน 3 ราย โดยเร่ิมใหบ้ริการในเดือนมีนาคม 

2559 เป็นตน้มา ซ่ึงบริษทัฯ สัง่ซ้ือรถโดยสารใหมผ่า่นการท าสญัญาเชา่ซ้ือและจะทยอยช าระเสร็จส้ินภายในปี 2564 

2.2 หน้ีสิน 

 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 273.04 ลา้นบาท เทา่กบั 254.25 ลา้นบาท 

และเทา่กบั 268.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 79.34 รอ้ยละ 52.17 และรอ้ยละ 52.40 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั โดยรายการหน้ีสินท่ี

ส าคญัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินรวมของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

เทา่กบั  30.48 ลา้นบาท 30.93 ลา้นบาท และ 29.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.86 รอ้ยละ 6.35 และรอ้ยละ 5.84 ของสินทรัพยร์วม

ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ดงัน้ี  

เจา้หน้ีการคา้ : เจา้หน้ีการคา้หลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก ่เจา้หน้ีคา่น ้ามนัเช้ือเพลิง คา่รถร่วม และคา่อะไหล ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 

ปี 2558 และปี 2559 บริษทัฯ มีเจา้หน้ีการคา้เทา่กบั  22.02 ลา้นบาท เทา่กบั 21.97 ลา้นบาท และเทา่กบั 22.25 ลา้นบาทตามล าดบั และมี

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลและกิจการท่ีเกี่ ยวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 1.09 ลา้นบาท เทา่กบั 0.91 

ลา้นบาท และเทา่กบั 1.22 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดร้ับเครดิตเทอมจากเจา้หน้ีเป็นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 30 - 90 วนั 
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เจา้หน้ีอ่ืน : เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย เจา้หน้ีอ่ืน คา่เบ้ียประกนัภยัคา้งจา่ย เจา้หน้ีคา่สินทรัพย ์คา่เบ้ียประกนัภยั คา่เชา่และคา่บริการ คา่ท่ี

ปรึกษาและคา่เบี้ ยประชุม และคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย เชน่ คา่สอบบญัชี โบนัสและเงินปันผลคา้งจา่ย คา่ท่ีปรึษา เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีเจา้หน้ีอ่ืนเทา่กบั 7.37 ลา้นบาท เทา่กบั 8.05 ลา้นบาท และเทา่กบั 6.40 ลา้นบาท โดย

รายละเอียดของรายการเจา้หน้ีอ่ืนท่ีส าคญั คือ คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยท่ีเกี่ ยวกบัการด าเนินธุรกิจ เชน่ คา่สอบบญัชี โบนัสและเงินปันผลคา้งจา่ย คา่ท่ี

ปรึกษา  

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (สญัญาเช่าซ้ือ และ สญัญาเช่าทางการเงิน) 

 บริษัทฯ มีหน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงินซ่ึงเกิดจากการลงทุนในยานพาหนะใหมเ่พ่ือรองรับการใหบ้ริการขนสง่ โดยสามารถสรุป

รายละเอียดหน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงินไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม)่ 

31 ธนัวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม)่ 

31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบแลว้) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 232.61 240.96 242.40 

หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (34.13) (32.56) (24.44) 

รวม 198.48 208.40 217.96 

หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (53.12) (49.82) (67.62) 

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงิน - สุทธิจากสว่นท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

145.36 158.58 150.34 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีหน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงินเทา่กบั 198.48 ลา้นบาท เทา่กบั 

208.40 ลา้นบาท และเทา่กบั 217.96 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 57.68 รอ้ยละ 42.77 และรอ้ยละ 42.61 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั โดยแบง่เป็น

สว่นของหน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเทา่กบั 53.12 ลา้นบาท เทา่กบั 49.82 ลา้นบาท และเทา่กบั 67.62 ลา้น

บาท และหน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงิน - สุทธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเทา่กบั 145.36 ลา้นบาท เทา่กบั 158.58 ลา้นบาท และ

เทา่กบั 150.34 ลา้นบาทตามล าดบั โดยบริษทัฯ ท าสญัญาเชา่การเงินกบับริษทัฯ ลีสซ่ิงท ัง้หมด 8 แหง่ ซ่ึงมีก  าหนดการช าระคา่งวดเป็นรายเดือน

และมีอายุสญัญาประมาณ 4 - 5 ปี โดยมูลคา่รายการหน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงินของบริษทัฯ ดงักลา่วมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกบั

การขยายการลงทุนในยานพาหนะส าหรับขนสง่ของกิจการ ท ัง้น้ี อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ท่ีบริษัทฯ ไดร้ับเฉล่ียรอ้ยละ 4.30 - 8.90 ตอ่ปี โดยรูปแบบการคิดอตัราดอกเบ้ียสว่นใหญเ่ป็นแบบอตัราลดตน้ลดดอก โดยผลรวมของ

จ านวนเงินข ัน้ต ่าท่ีบริษทัฯ ตอ้งช าระท ัง้ส้ินตามสญัญาเชา่แสดงไดด้งัตาราง 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม)่ 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีตอ้งจ่ายทัง้ส้ินตามสญัญาเช่า 79.67 162.73 242.40 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (12.05) (12.39) (24.44) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินข ัน้ต ่าท่ีตอ้งจา่ยท ัง้ส้ินตามสญัญาเชา่ 67.62 150.34 217.96 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีตอ้งจ่ายทัง้ส้ินตามสญัญาเช่า 63.46 177.50 240.96 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (13.64) (18.92) (32.56) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงินข ัน้ต ่าท่ีตอ้งจา่ยท ัง้ส้ินตามสญัญาเชา่ 49.82 150.58 208.40 

 

2.3 ส่วนของผูถื้อหุน้ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้เทา่กบั 

40.00 ลา้นบาท เทา่กบั 110.00 ลา้นบาท และเทา่กบั 110.00 ลา้นบาท ตามล าดบั มีสว่นของผูถื้อหุน้รวม เทา่กบั 71.08 ลา้นบาท เทา่กบั 

233.07 ลา้นบาท และเทา่กบั 243.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.66 รอ้ยละ 47.83 และรอ้ยละ 47.60 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั โดย

บริษทัฯ มีก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเทา่กบั 28.28 ลา้นบาท เทา่กบั 12.04 ลา้นบาท และเทา่กบั 21.31 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 บริษทัฯ มีอตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 3.84 เทา่ 1.09 เทา่ 

และ 1.10 เทา่ ตามล าดบั โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ท่ีสูง เน่ืองจากบริษัทฯ ขยายจ านวนยานพาหนะเพ่ือ

ใหบ้ริการดว้ยการท าสญัญาเชา่ทางการเงินเป็นหลกั ท ัง้น้ี ภายหลงับริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตอ่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในปี 

2558 ท าใหบ้ริษทัฯ มีอตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงเป็นตน้มา 

2.4 อตัราส่วนสภาพคล่อง : บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 43.01 ลา้น

บาท เทา่กบั 133.95 ลา้นบาท และเทา่กบั 93.93 ลา้นบาท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 12.50 รอ้ยละ 27.49 และรอ้ยละ 18.36 ของสินทรัพยร์วม 

ตามล าดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของรายการสินทรัพยห์มุนเวียนในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา เกิดจากการเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน

สด และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตอ่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ท าใหมี้เงินสด

และรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึนในปี 2558 และมีการเปล่ียนแปลงตามรายงานการใชเ้งินท่ีไดร้ายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ขณะท่ี

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนตอ่เน่ือง ท าใหบ้ริษทัฯ มีรายการลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนดว้ย 

บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 112.59 ลา้นบาท เทา่กบั 81.72 ลา้น

บาท และเทา่กบั 98.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.72 ร้อยละ 16.77 และร้อยละ 19.23 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั โดยหน้ีสิน

หมุนเวียนท่ีส าคญัประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และสว่นของหน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2557 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนเทา่กบั 69.57 ลา้นบาท เน่ืองจากลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเนน้การขยายจ านวนยานพาหนะในการขนสง่ผา่นการท าสญัญาเชา่ทางการเงินเป็นหลกั ซ่ึงมีอายุในการผอ่นช าระ

ประมาณ 4 - 5 ปี ข้ึนกบัเง่ือนไขของสถาบนัการเงินแตล่ะแหง่ โดยการผอ่นช าระหน้ีตามสญัญาเชา่ทางการเงินจะมีระยะเวลาสัน้กวา่อายุการ

ใชง้านของรถโดยสารท่ีจะทยอยสรา้งรายไดใ้หก้บับริษทัฯ สง่ผลใหใ้นชว่งการผอ่นช าระคา่งวดรถ บริษัทฯ จะมีสดัสว่นการผอ่นช าระคา่งวดรถท่ี

ลงทุนตอ่รายไดจ้ากการบริการ ใกลเ้คียงกบัสดัสว่นการสรา้งรายไดข้องรถท่ีลงทุนเพ่ิมเติมตอ่รายไดจ้ากการบริการ สง่ผลใหบ้ริษทัฯ มีอตัราสว่น

สภาพคลอ่งอยูใ่นระดบัต ่าเทา่กบั 0.38 เทา่  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนสูงกวา่หน้ีสินหมุนเวียนเทา่กบั 52.22 ลา้นบาท เน่ืองจากระหวา่งปี 2558 

ทางบริษทัฯ ไดอ้อกหุน้สามญัใหมเ่พ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตอ่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามท่ีกลา่วไปแลว้ บริษทัฯ จึงน าเงินเงินเพ่ิมทุน

ท่ีไดร้ับบางสว่นมาช าระคืนเงินกูยื้มสถาบนัการเงินและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และยงัเหลือเงินสดอีกจ านวนมาก จึงท าบริษัทฯ มีอตัราสว่ นสภาพ

คลอ่งในปี 2558 เทา่กบั 1.64 เทา่ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 0.38 เทา่ ในปี 2557  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนเทา่กบั 4.43 ลา้นบาท โดยในปี 2559 บริษัทฯ น า

เงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไปลงทุนตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไว ้ท  าใหบ้ริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน

สดลดลงจากปีกอ่นหนา้ สง่ผลใหใ้นปี 2559 บริษทัฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่กบั 0.95 เทา่ ซ่ึงลดลงจากปีกอ่นหนา้ 

 ส าหรับ Cash Cycle ของบริษัทฯ จะพบวา่ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มี Cash Cycle ติดลบเทา่กบั  6.55 วนั 7.03 วนั

ตามล าดบั โดยสาเหตุท่ี Cash Cycle ของบริษทัฯ ติดลบ เน่ืองจาก บริษทัฯ มีระยะเวลาการช าระหน้ีแกเ่จา้หน้ีการคา้ท่ียาวกวา่ระยะเวลาการเก็บ

หน้ีเฉล่ียของลูกหน้ีการคา้ ขณะท่ีในปี 2559 บริษัทฯ มี Cash Cycle เทา่กบั 0 .57 วนั เปล่ียนแปลงเป็นบวก เน่ืองจาก บริษัทฯ ขยายเครดิต

เทอมลูกหน้ีใหแ้กลู่กคา้รายใหมต่ามท่ีไดก้ลา่วขา้งตน้ 
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