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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน
วิสยั ทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

กลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน
(Strategy)

1. รักษาฐานลูกค้าเดิมและควบคู ่
เราจะเป็ นผู น้ าในการให้บ ริ การ 1. รักษาฐานธุ รกิจให้เข้มแข็ง
ไปกับสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วย
รั บ ส่ ง พ นั ก ง า น แ ก่ โ ร ง ง า น เสริ มสร้างการเติบโต และ
อุ ต สาห กรรมต่ า งๆ โดยมุ ่ ง มั่ น ขยายฐานธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง
การให้บริ การที่มีคุณภาพ
พัฒ นาการบริ การเพื่ อให้เกิ ด ความ สูค่ วามยัง่ ยื น
2. พัฒนาระบบปฏิบตั ิการ และ
พึ ง พอใจแก่ผู ใ้ ช้บ ริ การและสร้า ง
2. ปรับใช้เทคโนโลยีในการให้
มาตรฐานการให้บริ การรับส่ง
มาตรฐานการให้บ ริ ก ารจนเป็ นที่
บริ หารและควบคุมการเดินรถ
พนักงานอย่างต่อเนื่ อง
ยอมรับในระดับสากล
เพื่ อความปลอดภัย และ
3. พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพ
ตอบสนองความพึงพอใจของ
ของบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผูใ้ ช้บริ การอย่างสม่ าเสมอ
และผูข้ บั ขี่ให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาและสริ มสร้างศักยภาพ 4. ให้ความสาคัญและเสริ มสร้าง
ของบุคคลากรให้มีความรู ้
ความพึงพอใจแก่ผูใ้ ช้บริ การ
ความสามารถ และทักษะใน
การฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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ข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลสาคัญอื่ น
ชื่ อบริ ษัทภาษาไทย
ชื่ อบริ ษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
การประกอบธุรกิจ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่

ที่ตงั้ สาขาระยอง

ที่ตงั้ สานักงานบางพระ

เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หุน้

บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ATP30 Public Company Limited
0107558000105
ให้บริ การรถโดยสารไม่ประจาทางเพื่ อขนส่งพนักงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ ในและนอกเขตอุตสาหกรรม
เลขที่ 700/199 หมูท่ ่ ี 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 038-468-788 , 038-468-789
โทรสาร 038-468-788
เลขที่ 13/3 ซอยมาบชลูด 4 ถนนมาบชลูด-แหลมสน
ตาบลห้วยโป่ ง อาเภอเมื องระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์และโทรสาร 038-683-151
เลขที่ 102/48 หมูท่ ่ ี 9 ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี 20210
โทรศัพท์และโทรสาร 038-313-054
www.atp30.com
110,000,000 บาท
110,000,000 บาท
0.25 บาท
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สารจากประธานกรรมการ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ื อหุน้

บริ ษั ท ฯ ด าเนิ นธุ ร กิ จ ภายใต้ก ารด าเนิ นงานของ
คณะกรรมการ ผู บ้ ริ ห าร และพนั ก งานที่ มี ค วามมุ ่งมั่น ต่อการ
พัฒ นาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดยยึ ดหลักการบริ ห ารงานภายใต้
หลัก ธรรมภิ บ าลที่ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม และร่ ว มกัน
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่ งหลักการในการดาเนิ นธุ รกิ จดังกล่าว
ทาให้บริ ษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยื นมาจนถึงปัจจุบนั
ในปี ที่ ผ่านมา ATP30 สามารถรั ก ษาฐานลู ก ค้า เดิ ม
และได้ขยายกิ จการอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในปี
2559 ATP30 มีรถบัสและรถตูใ้ ห้บริ การรวม 176 คันและมีผูร้ ่วม
ให้บริ ก ารอีก กว่า 90 คัน โดยสามารถเปรี ยบเที ยบรายได้ และ
กาไรสุทธิ ในปี 2558 และ 2559 ดังข้อมูลด้านล่าง
ปี 2558

ปี 2559

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

รายได้

264.27

300.78

กาไรสุทธิ

11.80

21.93

รายการ

จากปัจจัยข้างต้น บริ ษัท ฯ มี การปรับแผนกลยุทธ์ในการ
บริ หารจัดการต้นทุนให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในทุ กกระบวนการ
ควบคูไ่ ปกับมาตรการบริ หารความเสี่ ยง ท้ายนี้ ในนามของประธาน
กรรมการ ขอขอบคุ ณสาหรับความไว้วางใจและเชื่ อมัน่ จากท่านผู ้
ถื อหุ ้น นั ก ลงทุ น สถาบัน การเงิ น พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ลู ก ค้า
ตลอดจนผู บ้ ริ หาร และพนั ก งานทุ ก ท่านที่ ได้ร่ วมแรงร่ ว มใจช่ว ย
ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความเสี ยสละ ทุม่ เท อดทน และซื่ อสัตย์ บริ ษัทฯ
ขอยื นยันว่าจะดาเนิ น ธุ รกิ จโดยยึ ดหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี
ตระหนั กถึ งผู ม้ ี ส่วนได้เสี ย ทุ กฝ่ าย รวมถึ ง มี ค วามรับผิ ดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่ อให้บริ ษัท ฯ เติ บโตอย่างยัง่ ยื น พร้อมทัง้
สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่าน

ผลประกอบการนี้ เป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าและการบริ หาร
จัดการด้านต้นทุนที่มีประสิทธิ ภาพของ ATP30
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อรายงานทางการเงิน
เรี ยน

ท่านผูถ้ ื อหุน้

คณะกรมมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นของ
บริ ษัท เอที พี 30 จากัด (มหาชน) ซึ่ งได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิ น โดยได้มีก ารพิ จารณานโยบายการบัญ ชี ท่ ี
เหมาะสมและถื อปฏิ บตั ิ อย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุล ยพิ นิ จอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทา
งบการเงิน รวมทัง้ ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอและ
โปร่ งใสในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นตามรายงานของผู ส้ อบ
บัญชีเพื่ อประโยชน์แก่ผูถ้ ื อหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป

คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่าระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ สามารถให้ความ
เชื่ อมัน่ ได้วา่ งบการเงินรวมของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น แสดงฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็ นไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีตามที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี น้ ี แล้ว

คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้มีการกากับดูแลกิ จการที่ดี
และดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ ม
ภายใน เพื่ อให้เกิดความมั่นใจได้วา่ มีการบันทึกข้อมู ลทางบัญชีได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ ง
สิ นทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริ ต หรื อ การดาเนิ นการ
ในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ

(นายชาติชาย พานิ ชชีวะ)
ประธานคณะกรรมการ

คณ ะกรรมการบริ ษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่ อทาหน้าที่กากับดูแล สอบทานความน่าเชื่ อถื อและ
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึ่งกากับดูแลทาการประเมิน
ระบบควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบ
ภายในให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี น้ ี แล้ว
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ื อหุน้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เอที พี 30 จากัด
(มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิ ส ระจานวน 3 ท่า น ดังนี้ นางสุ วรรณี ค ามั่น เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายกาชัย บุญจิรโชติ เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ คื อการสอบทานให้บริ ษัทฯ มี
การรายงานทางการเงิ น อย่างถู ก ต้องและเพี ย งพอ มี ระบบการ
ควบคุ มภายในที่ ดี มี การตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ก ากับดู แลให้บริ ษั ท ฯ ปฏิ บตั ิ ต ามข้อก าหนดและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง พิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลในการท า
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ และมี การเปิ ดเผยข้อมู ล อย่างเพี ย งพอ พิ จารณา
คัด เลื อกและเสนอแต่ง ตั้ง ผู ส้ อบบัญ ชี แ ละค่า ตอบแทน ตาม
ข้อก าหนดของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บตั ิ ห น้า ที่ อย่างเป็ นอิ ส ระ
ต าม ที่ ค ณ ะก รรม ก ารบริ ษั ทได้ม อบห ม ายต าม ก ฎ บั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดและแนวทาง
ปฏิ บตั ิท่ ีดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต.และ ตลท.
และได้รายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน รวมทัง้ นาเสนอข้อเสนอแนะ
แจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มี ก าร
ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยที่กรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุม ครบ
ทุกท่าน และในบางครั้งเป็ นการประชุมร่วมกับผู ส้ อบบัญชี โดยไม่
มีฝ่ายบริ หารเข้าร่วมด้วย สรุ ปประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญดังนี้
1. สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ น ประจ าปี
2559 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี

2.

3.

4.

5.

ในประเด็ นที่เป็ นสาระสาคัญ และได้รับคาชี้ แจงจากผู ส้ อบก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่ งผลจากการสอบทานงบการเงิ นประกอบกับคาชี้แจงของ
ผู ส้ อบบัญชีและฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่างบ
การเงิ นดังกล่าวได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี โดยมี ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ประเมิ นความเพี ยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส อบทานระบบการ
ควบคุมภายในเป็ นรายไตรมาส เพื่ อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน และกากับให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามและรายงานในเรื่ องที่ได้รับมอบหมายเพื่ อให้ฝ่ายจัดการได้
แก้ไขหรื อปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในตามระยะเวลาที่กาหนด
สอบทานให้บริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติต ามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ตลอดจนนโยบาย
พิ จารณาสอบทานรายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่ารายการ
ดังกล่าว เป็ นรายการที่สมเหตุสมผล เป็ นไปเพื่ อประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษัท ฯ และมี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างเพี ย งพอ ถู กต้องและ
ครบถ้วน
พิ จารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษั ท ฯ และพิ จารณาค่า
สอบบัญชี สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้
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พิ จารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ว่าเห็ น สมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ เพื่ อให้แต่งตัง้ คุ ณศุ ภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรื อ คุณ ชลรส
สัน ติ อศั วราภรณ์ ผู ส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4523
และ/หรื อ คุ ณ กรองแก้ว ลิ ม ป์ กิ ต ติ กุล ผู ส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าต
ทะเบี ย นเลขที่ 5874 แห่งบริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จากัด โดย
กาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งข้างต้นเป็ นผู ส้ อบบัญ ชี เป็ น
ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ประจาปี 2559 โดยได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า ผู ส้ อบบัญ ชี เป็ นผู ม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมมี ความรู ค้ วามสามารถ มี ประสบการณ์ และ
ความชานาญ ผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์
หรื อมีสว่ นได้สว่ นเสี ยกับบริ ษัทฯ ในส่วนค่าสอบบัญชีสาหรับรอบ
ปี บัญ ชี 2559 โดยค่าสอบบัญ ชี ในปี 2559 จานวน 750,500
บาท และค่าบริ การอื่ นจ่ายตามจริ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วว่าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอนุ มตั ิ แผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี 2559 เพื่ อให้ม่นั ใจว่า การด าเนิ น
กิ จกรรมตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และมี
ประสิ ทธิ ผล โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบตั ิงาน ภาระหน้าที่
ความรับ ผิ ด ชอบของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อให้ก าร
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบมีคุณภาพ

โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความ
รับผิ ดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ใช้ความรู ค้ วามสามารถ ความระมัดระวัง มี ความเป็ นอิสระเพียงพอ
โดยให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนิ นงานภายใต้ระบบการควบคุม
ภายในที่โปร่งใสและเหมาะสม มีการกากับดูแลกิจการที่มีประสิ ทธิ ผล
เชื่ อถื อได้
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็ นว่า โดยรวมบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอ และ
เหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้
มีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่ อถื อ
ได้ รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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รายงานของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
เรี ยน ท่านผูถ้ ื อหุน้
ปี 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี ก าร
ประชุมเพื่ อติ ดตามและบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และภาพรวมการด าเนิ นธุ รกิ จ และได้รับ การ
สนั บ สนุ นจากคณ ะกรรมการ บริ ษั ท เอที พี 30 จ ากัด
(มหาชน) ในการกากับและดูแลบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
ให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจที่ ตัง้ ไว้ สร้างความมั่นใจ
และความน่ าเชื่ อถื อให้ก บั ผู ล้ งทุ น และผู ม้ ี ส่วนได้เสี ยในการ
ดาเนิ นธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ชุดปัจจุบนั ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจใน
การดาเนิ นธุ รกิจจานวน 3 ท่าน ดังนี้ ดร.สุ พจน์ เธี ยรวุฒิ เป็ น
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง นายปิ ยะ เตชากูล
เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และนางสาวนิ ชานั น ท์
รัตนเกตุ เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ผลการปฏิ บ ตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ ยงในปี 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ทาหน้าที่
ก าหนดและทบทวนกรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์ก ร
นโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ตามบทบาท
หน้า ที่ ในกฎบัต รคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง และให้
ข้อเสนอแนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เหมาะสม
กับการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องต่อทิ ศทาง
และกลยุท ธ์การดาเนิ นงานและแผนธุ รกิ จรวมทัง้ สนั บ สนุ น
และพัฒนาการบริ หารความเสี่ ยงในทุกระดับทัว่ ทัง้ องค์กรอย่าง
ต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐาน สาหรับปี 2559

สรุ ปสาระของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ดงั นี้
1. รับทราบและเห็ นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ใน
ประเด็นผลกระทบต่อการบริ หารความเสี่ ยง 2 ด้าน
1) ปัจจัยภายใน : อุบตั ิ เหตุ , การทุจริ ตของพนักงาน,
การถูกยกเลิกสัญญา และบุคลากร
2) ปัจจัยภายนอก : ราคาน้ามัน, กฎหมาย, ภัยธรรมชาติ และเศรษฐกิจ
2. พิจารณาปัจจัยความเสี่ ยงเพิ่มเติม
1) เทคโนโลยีทดแทน
2) ระบบ Automation ทดแทนกาลังคนในภาคอุตสาหกรรม
3) กฎระเบียบเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
โดยสรุ ป คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีความเห็ นว่า
ในรอบปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้พฒั นาระบบบริ หารความ
เสี่ ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ ยงทุกด้าน มี การบริ หาร
ความเสี่ ยงอย่า งต่อ เนื่ องและสอดคล้อ งกับ สภาวการณ์ ท่ ี
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลของการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง อย่างเหมาะสมและควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่ ยอมรับ
ได้
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คณะกรรมการบริ ษทั
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คุณชาติชาย พานิ ชชีวะ
ประธานกรรมการ
อายุ
54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
1 มกราคม พ.ศ. 2550
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท : สาขาการค้าระหว่างประเทศและการตลาด
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนี ยร์
ปริ ญญาตรี : สาขาการธนาคาร
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนี ยร์
ประสบการณ์ทางาน (ช่วง 5 ปี ท่ ผี า่ นมาจนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.2548 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ไทยศรี ประกันภัย
พ.ศ.2548 ประธานกรรมการและ บมจ.เอทีพี30
ประธานกรรมการบริ หาร
พ.ศ.2550 ประธานกรรมการบริ หาร บมจ.พารากอน คาร์เรนทัล
พ.ศ.2551 ประธานกรรมการ
บมจ.ชีวาทัย
พ.ศ.2551 รองประธานกรรมการ บจก.บางกอกคริ สตัล
พ.ศ.2554 ประธานกรรมการ
บมจ.โกลบอล เอ็นไวรอน
เมนทอล เทคโนโลยี

คุณวิวฒั น์ กรมดิษฐ์
รองประธานกรรมการ และที่ปรึ กษา
อายุ
54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท : สาขาบริ หารธุ รกิจสาหรับผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี : คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกลขนถ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
ประสบการณ์ทางาน (ช่วง 5 ปี ท่ ผี า่ นมาจนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.2546 กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.กรมดิษฐ์คอร์ป
พ.ศ.2548 รองประธานกรรมการและ
บมจ.เอทีพี30
ที่ปรึ กษา
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คุณปิ ยะ เตชากูล
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ
50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาบริ หารรัฐกิจ

คุณสมหะทัย พานิ ชชีวะ
กรรมการ
อายุ
54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท : คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน (ช่วง 5 ปี ท่ ผี า่ นมาจนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.2548 กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.เอทีพี30

สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี : คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน (ช่วง 5 ปี ท่ ผี า่ นมาจนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.2547 กรรมการและประธาน
Amata(Vietnam)
Joint Stock Co., Ltd.
พ.ศ.2550 ประธานเจ้าหน้าที่พฒั นาธุ รกิจ บมจ.อมตะ
คอร์ปอเรชัน่
พ.ศ.2555 กรรมการเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ.อมตะ วีเอ็น
พ.ศ.2557 ประธาน
บจก.อมตะ เอเชีย
พ.ศ.2557 กรรมการ
บมจ.เอทีพี30
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คุณสุวรรณี คามัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
63 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
30 เมษายน พ.ศ. 2557
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท : คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยควีนส์ แลนด์
ปริ ญญาตรี : คณะพาณิ ชยศาสตร์การบัญชี สถิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
แผนกวิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน (ช่วง 5 ปี ท่ ผี า่ นมาจนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.2551 รองเลขาธิการคณะ
สนง.คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

และสังคมแห่งชาติ

พ.ศ.2557 ประธานกรรมการ

คุณกาชัย บุญจิรโชติ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
54 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
30 เมษายน พ.ศ. 2557
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท : นิ ติศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี : นิ ติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน (ช่วง 5 ปี ท่ ผี า่ นมาจนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.2529 หัวหน้าสานักงาน
สานักกฎหมายนิ ติพล
พ.ศ.2558 กรรมการตรวจสอบและ
บมจ.เอทีพี30
กรรมการอิสระ

บมจ.เอทีพี 30

ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
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ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
30 เมษายน พ.ศ. 2557
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาเอก : วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยโตเกียว, ประเทศญี่ป่ ุน
ปริ ญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยฮาชิ, ประเทศญี่ป่ ุน
ปริ ญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน (ช่วง 5 ปี ท่ ผี า่ นมาจนถึงปัจจุบนั )
พ.ศ.2555 กรรมการ
บจก.บลูฟินิกส์อินโนเวชัน่
พ.ศ.2557 ผูอ้ านวยการ

โครงการความร่วมมื อ
ระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กบั
ภาคอุตสาหกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

พ.ศ 2557 กรรมการตรวจสอบและ บมจ.เอทีพี30
กรรมการอิสระ
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีผูบ้ ริ หารทัง้ หมด 8 ท่าน และมีบุคลากรรวมทัง้ สิ้ น 228 ท่าน

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษา

กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
(ฝ่ ายปฏิบตั ิการ)

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ซ่อมบารุง

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ความปลอดภัย

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
บัญชี
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การเงินและ
ควบคุม

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
การตลาด

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
บุคคลและธุรการ
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1. คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ ษทั ทัง้ หมด 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่ อ

ตาแหน่ง

การเข้าประชุม

สัดส่วน

ปี 2559

(ร้อยละ)

นายชาติชาย

พานิ ชชีวะ

ประธานกรรมการ

5/5

100

นายวิวฒั น์

กรมดิษฐ์

รองประธานกรรมการ / ที่ปรึ กษา

5/5

100

นายปิ ยะ

เตชากูล

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

5/5

100

นางสมหะทัย

พานิ ชชีวะ

กรรมการ

5/5

100

นางสุวรรณี

คามัน่

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5/5

100

นายกาชัย

บุญจิรโชติ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5/5

100

ดร.สุพจน์

เธียรวุฒิ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

5/5

100

หมายเหตุ : - กรรมการบริ ษทั ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ
80 ของการประชุม
- คณะกรรมการบริ ษทั มีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 5 ท่าน ซึ่งมีจานวนมากกว่าร้อยละ 71

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายชาติ ชาย พานิ ชชีวะ นายวิ วฒั น์ กรมดิ ษฐ์ และนายปิ ยะ เตชากูล กรรมการสองในสามคนลงลายมื อชื่ อร่วมกัน และประทับตรา
สาคัญของบริ ษทั ฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ หมด 3 ท่าน ดังนี้
การเข้าประชุม
รายชื่ อ

ตาแหน่ง

ปี 2559

สัดส่วน
(ร้อยละ)

นางสุวรรณี

คามัน่

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4/4

100

นายกาชัย

บุญจิรโชติ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4/4

100

ดร.สุพจน์

เธียรวุฒิ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4/4

100

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความเชื่ อถื อของงบการเงิ นคื อ นางสุ วรรณี คามั่น ซึ่งจบการศึ กษาระดับปริ ญญาโท
คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิ ทยาลัยควี นส์ แลนด์ เมื องบริ สเบน ประเทศออสเตรเลี ย และจบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
สถิ ติศ าสตร์บ ณ
ั ฑิ ต แผนกวิ ช าสถิ ติ คณะพาณิ ชยศาสตร์ก ารบัญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย และมี ป ระสบการณ์ การท างานที่ ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดที่ สาคัญ ได้แก่ ปี 2551 – ปี 2557 ดารงตาแหน่ง รองเลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปี 2559 ถึ งปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง เลขาธิ การมูลนิ ธิพฒั นาไท สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทัง้ หมด 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่ อ

ตาแหน่ง

ดร.สุพจน์

เธียรวุฒิ

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

นายปิ ยะ

เตชากูล

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

นางสาวนิ ชานันท์

รัตนเกตุ

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ หาร ทัง้ หมด 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่ อ

ตาแหน่ง

นายชาติชาย

พานิ ชชีวะ

ประธานกรรมการ

นายวิวฒั น์

กรมดิษฐ์

รองประธานกรรมการ / ที่ปรึ กษา

นายปิ ยะ

เตชากูล

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

5. คณะผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีคณะผูบ้ ริ หาร ทัง้ หมด 8 ท่าน ดังนี้
รายชื่ อ

ตาแหน่ง

นายปิ ยะ

เตชากูล

กรรมการผูจ้ ดั การ/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุ รการ (รักษาการ)

นางสาวนิ ชานันท์

รัตนเกตุ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายปฏิบตั ิการ)

นางสาวพรรณี

คูหาวัลย์

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี

นางสาวโชติกา

วีระศิลป์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและควบคุม

นายธเนษฐ์ศกั ดิ์

แสนวันดี

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายปฏิบตั ิการ

นายวินัย

พุม่ พิศ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย (รักษาการ)

นายภาสกร

เชี่ยวชาญกิจ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายซ่อมบารุ ง

นางสุกานดา

พุทธรักษา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
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6. เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/ 2559 เมื่ อวันที่ 3 สิ งหาคม 2559 ได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นางสุกานดา พุทธรักษา ดารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุ การบริ ษทั และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี คณะมนุ ษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

การอบรมเลขานุ การบริ ษทั

หลักสูตรพื้ นฐานเลขานุ การบริ ษทั ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559

การเข้าประชุมปี 2559

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 ,3/2559 และ 4/2559 รวม 3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 , 3/2559, 4/2559 และ 5/ 2559 รวม 4 ครั้ง

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
เบี้ยประชุม
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2559 เมื่ อวันที่ 4 เมษายน 2559 กาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั โดยกาหนดการจ่าย
เบี้ยประชุมตามตาแหน่ง ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ภายหลังที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้

ภายหลังที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้

ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 มีนาคม 2558

ประจาปี 2559 วันที่ 4 เมษายน 2559

ประธานกรรมการบริ ษทั

15,000 บาท

15,000 บาท

รองประธานกรรมการบริ ษทั

12,000 บาท

12,000 บาท

กรรมการบริ ษทั

10,000 บาท

10,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15,000 บาท

15,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท

10,000 บาท

ตาแหน่ง

ทัง้ นี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ปี 2559
รายชื่ อคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

กรรมการบริ ษทั

กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

นายชาติชาย

พานิ ชชีวะ

ประธานกรรมการ

75,000

-

75,000

นายวิวฒั น์

กรมดิษฐ์

รองประธานกรรมการ / ที่ปรึ กษา

60,000

-

60,000

นายปิ ยะ

เตชากูล

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

50,000

-

50,000
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(หน่วย : บาท)
ปี 2559
รายชื่ อคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

กรรมการบริ ษทั

กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

นางสมหะทัย

พานิ ชชีวะ

กรรมการ

50,000

-

50,000

นางสุวรรณี

คามัน่

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

50,000

60,000

110,000

นายกาชัย

บุญจิรโชติ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

50,000

40,000

90,000

ดร.สุพจน์

เธียรวุฒิ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

50,000

40,000

90,000

โบนัสกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2559 เมื่ อวันที่ 4 เมษายน 2559 กาหนดเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ในแต่ละปี แต่ทงั้ นี้ สูงสุดในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล และให้คณะกรรมการมีอานาจ
จัดสรรเงินจานวนนี้ แก่กรรมการแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ปี 2557
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

จานวน
(คน)

ปี 2558

บาท

จานวน
(คน)

ปี 2559

บาท

จานวน
(คน)

บาท

เงินเดื อน เบี้ยเลี้ยง และโบนัส

7

5,467,026

7

6,857,225

8

9,834,027

ประกันสังคม

7

38,925

7

51,000

8

58,500

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

7

49,031

7

88,433

8

129,505

7

5,554,982

7

6,996,668

8

10,022,032

รวม
หมายเหตุ :

1.

- บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เมื่ อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริ หารโดย บลจ.กสิ กรไทย
- ในช่วงที่ผา่ นมา ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดื อนและโบนัสเท่านั้น

จานวนบุคลากรทัง้ หมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มี พนักงานทัง้ หมด 228 คน โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวน
ทัง้ สิ้ น 62.52 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้ เงิ นเดื อน ค่าล่วงเวลา เงิ นช่วยเหลื อค่าครองชีพ เงิ นโบนัส เงินช่วยเหลื อพิเศษ เงินประกันสังคม เงิ น
ชดเชยผลประโยชน์พนักงาน และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น

รายงานประจาปี 2559 / ANNUAL REPORT 2016

หน้า | P A G E 17

ประเภท/ฝ่ าย/แผนก
ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน
1. ฝ่ ายบัญชี
2. ฝ่ ายบุคคลและธุ รการ
3. ฝ่ ายการเงินและควบคุม
4. ฝ่ ายซ่อมบารุ ง
5. ฝ่ ายความปลอดภัย
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ชลบุรี
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
7. นักขับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ระยอง
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
9. นักขับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ บางพระ
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
11. นักขับ

2.

ปี 2556
5

จานวน (คน)
ปี 2557
ปี 2558
7
7

ปี 2559
8

3
2
9
-

4
3
10
-

4
6
1
12
-

4
5
1
11
-

6
44

6
52

8
53

9
64

6
29

6
32

5
52

8
82

4
20

4
31

4
32

3
33

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเสริ มสร้างความรู แ้ ละพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักขับ (Driver) ซึ่ งเป็ นบุคลากรกลุม่ ใหญ่
ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้จดั ทาหลักสู ตรที่มุง่ เน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านการขับขี่ (Technical Skill) ศักยภาพทางด้านจิตใจและการบริ การ
(Soft Skill) ควบคูไ่ ปด้วย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ชดั เจนในการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ และมีการเปิ ดเผยตัวเลขจานวนชัว่ โมงของพนักงานที่เข้ารับการอบรม
ต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น ดังนี้
วันที่จดั อบรม
13 มกราคม
9 มีนาคม
23 มีนาคม
3 กรกฎาคม
24 กรกฎาคม
28 สิ งหาคม

รายการฝึกอบรม
การบริ การแบบนักขับมื ออาชีพ
การขับรถเชิงป้องกันเชิงอุบตั ิเหตุ
การบริ การแบบนักขับมื ออาชีพ
การขับรถเชิงป้องกันเชิงอุบตั ิเหตุ
การขับรถเชิงป้องกันเชิงอุบตั ิเหตุ
การบริ การแบบนักขับมื ออาชีพ
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จานวนชัว่ โมงการอบรม
6
6
6
6
6
6

จานวนพนักงาน
ที่เข้ารับการอบรม (คน)
25
24
29
30
21
22
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นอกจากการดาเนิ งานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวล้อมในการทางานตามที่กฎหมายกาหนด บริ ษทั ฯ มีการ
ดาเนิ นการเรื่ องอื่ นๆ ดังนี้


กาหนดกฎระเบียบ ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่ อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายนัก
ขับก่อนการปฏิบตั ิงาน



ดาเนิ นการจัดฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้กบั พนักงานใหม่



รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทารายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุขณะให้บริ การ โดยในปี 2559 เกิด
อุบตั ิเหตุขณะให้บริ การ จานวน 31 ครั้ง ซึ่งไม่พบอุบตั ิเหตุรา้ ยแรง

ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายก่อนปฏิบตั ิงาน

ทาความสะอาดพื้ นที่จอดรถ ลานมาบตาพุด จ.ระยอง

บริ ษทั ฯ จัดให้มีการอบรม “การบริ การแบบนักขับมื ออาชีพ”
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ข้อมูลหลักทรัพย์ และผูถ้ ื อหุน้
1. ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้วดังนี้

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หุ น้

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
400,000 หุน้
100.00 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
110,000,000 บาท
70,000,000 บาท
440,000,000 หุน้
0.25 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
110,000,000 บาท
110,000,000 บาท
440,000,000 หุน้
0.25 บาท

หมายเหตุ : ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์

2. ผูถ้ ือหุน้
รายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่และสัดส่วนการถื อหุน้ ของกลุม่ ผูถ้ ื อหุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ลาดับ
1

2

ชื่ อผูถ้ ื อหุน้
กลุ่มนายปิ ยะ เตชากูล
1.1 นายปิ ยะ เตชากูล
1.2 นางสายสุ ทธิ์ เตชากูล
กลุ่มพานิ ชชี วะ
2.1 นายชาติ ชาย พานิ ชชี วะ
2.2 นางสมหะทัย พานิ ชชี วะ
2.3 นายพาทิ ศ พานิ ชชี วะ
2.4 นายสาริ ศ พานิ ชชี วะ
2.5 เด็ กหญิ งอาภาพิ ศ พานิ ชชี วะ
2.6 นางสาวเพาวพรรณ พานิ ชชี วะ
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ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
(Par = 0.25 บาท)
จานวนหุน้
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
94,855,900
21.59%
49,500,000
45,355,900
92,400,000
21.00%
57,120,000
6,720,000
6,720,000
6,720,000
6,720,000
8,400,000
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ชื่ อผูถ้ ื อหุน้

ลาดับ
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กลุ่มกรมดิษฐ์
3.1 นายวิ วฒั น์ กรมดิ ษฐ์
3.2 บริ ษัท กรมดิ ษฐ์ คอร์ป จากัด
นายพงษ์ชยั จงไพศาลศิลป์
นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี
นายพันเลิศ สุนทรัช
นางสาวจิตติมา จารุภราดา
นายเกรียง ศรีอษั ฎาพร
นางสาวดลพร ตันสมบูรณ์
นางชนิ ดา เผด็จสุวนั นุกลู
นายสุเชาว์ ตันติพฒ
ั น์
บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายปรีชา สกุลดีเลิศ
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
(Par = 0.25 บาท)
จานวนหุน้
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
65,413,511
14.87%
39,200,000
26,213,511
11,200,000
2.55%
11,000,000
2.50%
7,000,000
1.59%
6,900,000
1.57%
3,700,000
0.84%
3,103,300
0.71%
3,000,000
0.68%
2,922,400
0.66%
2,576,900
0.59%
2,571,200
0.58%
133,356,789
30.31%
440,000,000
100.00%

หมายเหตุ : จานวนหุน้ ทัง้ หมดของคณะกรรมการบริ ษทั ถื อรวมกันเท่ากับร้อยละ 57.42

3. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ น้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ท่ ีเหลื อหลังจากหักภาษี และสารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงิ นของบริ ษัท ฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงิ นปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงิ น
สด แผนการลงทุน เงื่ อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริ ษัท ฯ คานึ งถึ งความจาเป็ นและเหมาะสมของปัจจัยอื่ นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงิ นปันผล
นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานปกติของบริ ษัท ฯ อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ มติคณะกรรมการของบริ ษัทที่อนุ มตั ิให้จา่ ยเงิ นปันผลจะต้อง
นาเสนอต่อที่ประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ เพื่ อขออนุ มตั ิ อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการพิจารณาจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาลได้ห ากเห็ นควรว่ามี
ความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษัท ฯ ทัง้ นี้ จะต้องรายงานให้ท่ ีประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ ทราบในการประชุม ทุกคราว
ปี
อัตรากาไรสุทธิ ตอ่ หุ น้
อัตราเงินปันผลต่อหุ น้
มูลค่าเงินปันผลที่จา่ ย
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
หลังหักเงินสารองตามกฎหมาย

2557
0.05
67.50 หรื อเท่ากับ 0.17
เมื่ อมูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หุน้ เท่ากับ 0.25 บาท
27,000,000
348.45%
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2558
0.04
0.022
9,680,000
82.05%

(หน่วย : บาท)
2559
0.05
0.04473
19,681,200
94.79%

หน้า | P A G E 21

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญในช่วงที่ผ่านมา

ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เดิมชื่ อ บริ ษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จากัด ก่อตัง้ เมื่ อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 โดยนายปิ ยะ เตชากูล
ร่วมกับนายวิ วฒั น์ กรมดิษฐ์ และนายชาติ ชาย พานิ ชชีวะ เพื่ อดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การขนส่งพนักงานระหว่างเขตชุมชนที่พักอาศัยไปยังสถาน
ประกอบการ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี , อมตะซิ ต้ ี จังหวัดระยอง และขยายไปยังสถานประกอบการภายนอกนิ คม
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกซึ่ งเป็ นพื้ นที่ท่ ีมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตัง้ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ต่อมาบริ ษัทฯ มี
การเติบโตและขยายธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่ อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีรถโดยสารให้บริ การ 5 ประเภท ได้แก่ รถบัส รถมินิบสั รถไมโครบัส รถตูว้ ีไอพีและรถตู ้ จานวนรวม 176 คัน
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พัฒนาการที่สาคัญ
ปี

รายละเอียด

2548

 เดื อนตุลาคม จดทะเบียนก่อตัง้ บริ ษทั โดยใช้ช่ ื อบริ ษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จากัด (ATP30) ด้วยทุนจด
ทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยมีสานักงานใหญ่ตงั้ อยูเ่ ลขที่ 700/199 หมู ท่ ่ ี 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุ รี และได้รั บใบอนุ ญ าตเป็ นระยะเวลา 5 ปี จากกรมการขนส่งทางบก ให้ส ามารถ
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
 บริ ษัทฯ เริ่ มให้บริ การรถรับส่งบุคลากรจากแหล่งที่พกั อาศัยในเขตชุมชนมายังโรงงานสถานประกอบการ
ซึ่ งในช่วงแรกบริ ษัทได้ให้บริ การลูกค้าที่ตงั้ อยูใ่ นเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ ี จังหวัดระยอง
 บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนิ นการให้บริ การโดยใช้รถบัสจานวน 1 คันและรถตูจ้ านวน 2 คัน เพื่ อให้บริ การรับส่ง
บุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 เดื อนพฤศจิ กายน บริ ษัท ฯ ได้เพิ่ มทุ นจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้านบาท โดยการอออกหุ น้ สามัญ เพิ่ มทุ น
จานวน 40,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท เพื่ อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ น้ เดิม และเรี ยกชาระเต็มจานวน เพื่ อนา
เงินมาลงทุนขยายการให้บริ การและเป็ นเงินทุนหมุนวียนในกิจการ

2549

 เดื อนพฤษภาคม บริ ษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
50,000 หุ น้ หุ น้ ละ 100 บาท เพื่ อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ น้ เดิ ม และเรี ยกชาระเต็ มจานวน เพื่ อนาเงิ นมา
ลงทุนขยายการให้บริ การและเป็ นเงินทุนหมุนวียนในกิจการ
 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มจัดหารถบัสที่ใช้แชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่จากผูผ้ ลิตโดยตรงเพื่ อให้บริ การพร้อมกันกับรถบัส
ที่ใช้แชสซี และอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็ นแชสซี และเครื่ องยนต์ท่ ีสมบูรณ์ โดยเริ่ มใช้รถบัสที่ใช้แชสซี
และเครื่ องยนต์ใหม่ ได้แก่ ฮีโน่ รุ ่น RK เพื่ อให้บริ การรับส่งบุคลากรแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

2550

 บริ ษัทฯ ได้ขยายพื้ นที่ให้บริ การไปยังโรงงานสถานประกอบการนอกเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ
อมตะซิต้ ี โดยมุง่ เน้นนิ คมอุตสาหกรรมและโรงงานที่อยูใ่ นเขตภาคตะวันออก

2551

 บริ ษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่ อง และขยายพื้ นที่ให้บริ การไปยังเขตนิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
 เดื อนสิ งหาคม บริ ษัทฯ ได้เพิ่ มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
100,000 หุ น้ หุ น้ ละ 100 บาท เพื่ อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุ น้ เดิม และเรี ยกชาระเต็มจานวน เพื่ อนาเงิ นมา
ลงทุนขยายการให้บริ การและเป็ นเงินทุนหมุนวียนในกิจการ

2552

 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มจัดหารถบัสสแกนเนี ย จากประเทศสวีเดน มาให้บริ การแก่ลูกค้าโดยเริ่ มจากรถบัสสแกนเนี ย
รุ ่น K310 และ K250 ตามลาดับ

2553

 บริ ษทั ได้นาเทคโนโลยีการควบคุมการเดินรถด้วยระบบดาวเทียม GPS มาติดตัง้ ในรถของบริ ษทั ทุกคัน โดย
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถทาการตรวจสอบสถานะของรถได้ตลอด 24 ชัว่ โมง แบบ Real
Time และสามารถทาการบันทึ กสถานะของรถตามที่กาหนด เพื่ อตรวจสอบย้อนกลับ (Log sheet) โดย
ควบคุมให้รถทุกคันพร้อมให้บริ การก่อนเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 นาทีและควบคุมความเร็ วไม่เกิน 90 กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง โดยบริ ษทั ฯ จะนาส่งรายงานสรุ ปข้อมูลการรับส่งให้ลูกค้าทราบทุกวัน (Daily Report)
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ปี

รายละเอียด

2554

 เดื อนมกราคม บริ ษัท ฯ ได้รับการต่ออายุ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ ใช้ในการ
ขนส่งผูโ้ ดยสาร ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
 เดื อนธันวาคม บริ ษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 40.00 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
200,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท เพื่ อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิม และเรี ยกชาระ10.00 ล้านบาท ทาให้มีทุน
จดทะเบียนชาระแล้วจานวน 30.00 ล้านบาท
 บริ ษทั ฯ เริ่ มดาเนิ นโครงการ “12 ยิ้ม รักษารถดี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่ อเป็ นแรงจูงใจและกระตุน้ พนักงานขับ
รถให้เป็ นนักขับที่มี คุณภาพ ห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิ ภาพของผู โ้ ดยสาร โดยมอบโบนัสพิ เศษให้
พนักงานขับรถที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ

2555

 ที่ประชุมวิ สามัญผู ถ้ ื อหุ น้ ครั้งที่ 2/2555 เมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 มี มติ เรี ยกทุนชาระส่วนที่เหลื ออีก
จานวน 10.00 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 40.00 ล้านบาท
 เปลี่ยนชื่ อจาก “บริ ษทั อมตะทรานสปอร์ต 30 จากัด” เป็ น “บริ ษทั เอทีพี 30 คอร์เปอเรชัน่ จากัด”

2556

 บริ ษัทฯ ได้เปิ ดสานักงานสาขาที่มาบตาพุด อาเภอเมื อง จังหวัดระยอง เพื่ อให้บริ การแก่ลูกค้าในพื้ นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิ คมอุตสาหกรรมอื่ นๆ ในเขตพื้ นที่จงั หวัดระยอง
 เปลี่ ยนแปลงมาตรฐานตัวรถ โดยรถบัส โดยสารทุ กคัน ของ ATP30 จะต้องประกอบจากแชสซี และ
เครื่ องยนต์ใหม่จากบริ ษทั รถชัน้ นา เช่น ฮี โน่ สแกนเนี ย และกรณี ท่ ีเป็ นรถปรับอากาศจะติดตัง้ ระบบปรับ
อากาศที่เป็ นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นเพื่ อสุขอนามัยที่ดีของผูโ้ ดยสาร รวมทัง้ รถทุกคันจะต้องมีระบบอานวยความ
สะดวก โดยคานึ กถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก

2557

 บริ ษัทฯ ขยายเขตพื้ นที่ การให้บริ การไปยังโรงงานสถานประกอบการในเขตนิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดระยอง
 บริ ษัทฯ ได้นาแอพพลิเคชัน่ มาใช้ในการเดินรถเพื่ อให้นักขับสามารถใช้ Tablet หรื อ Smartphone บันทึ ก
ข้อมู ลการเดิ นรถต่างๆ และส่งต่อข้อมู ลแบบออนไลน์มายังศู นย์ควบคุ มการเดิ นรถแบบ Real Time ซึ่ ง
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการทดลองระบบ
 บริ ษทั ฯ ได้ทาการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานเพื่ อฝึ กอบรมพนักงานขับรถให้เป็ นนักขับมื ออาชีพ อันได้แก่
- หลักสูตรความปลอดภัยขัน้ พื้ นฐาน (Basic Safety)
- หลักสูตรเทคนิ คการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving Technique)
- หลักสูตรการให้บริ การสาหรับนักขับมื ออาชีพ (Service Mind)

2558

 วันที่ 12 มีนาคม ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2558 มีมติอนุ มตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี้
- จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 443,130 บาท
- จ่ายเงินปันผลจานวน 30.00 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 30.00 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนรวม 70.00 ล้านบาท
 วันที่ 14 มีนาคม ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 1 ปี 2558 มีมติอนุ มตั ิเรื่ องสาคัญ ดังนี้
- อนุ มตั ิการแปรสภาพจากบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
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ปี

รายละเอียด

2559

 เดื อนมกราคม บริ ษัท ฯ ได้รับการต่ออายุ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ ใช้ในการ
ขนส่งผูโ้ ดยสาร ซึ่ งออกโดยกรมการขนส่งทางบก ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี

2560

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/ 2560 มีมติอนุ มตั ิเรื่ องที่สาคัญ ดังนี้
- อนุ มตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นเงิ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,166,870 บาท ซึ่ งคิ ดเป็ นร้อยละ
5.32 ของกาไรสุทธิ ประจาปี 2559 ตามกฎหมายกาหนด
- กาหนดวันและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2559 ในวันจันทร์ท่ ี 3 เมษายน 2559 เวลา
14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชัน้ 3 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ
อนุ มัติ จ ่า ยเงิ น ปั น ผลเป็ นเงิ น สดในอัต ราหุ ้น ละ 0.04473 บาท ส าหรั บ หุ ้น สามัญ จ านวน
440,000,000 หุ น้ คิ ดเป็ นจานวนเงิ น 19,681,200 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ
94.79 ของกาไรสุ ทธิ หลังจัดสรรกาไรเป็ นเงิ นทุนสารองตามกฎหมาย โดยประกอบด้วย การจ่ายหุ น้
ปันผลไม่เกิน 55,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมในอัตรา 8 หุน้ เดิม
ต่อ 1 หุ น้ ปั น ผล หรื อคิ ดเป็ นอัตราการจ่ายเงิ นปั น ผลเป็ นหุ น้ สามัญ ที่ 0.03125 บาทต่อหุ น้ และ
จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.01348 บาทต่อหุน้
- อนุ มตั ิ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ ีจะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัทรุ ่นที่ 1 (ATP30W1) จานวนไม่เกิน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถื อหุน้ (Right Offering)
ซึ่งรวมจานวนหุน้ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุน้ ปันผลในครั้งนี้
- อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 44,687,500 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 178,750,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เป็ นผู ใ้ ห้บริ การรถโดยสารขนส่งบุคลากร ระหว่างแหล่งที่พกั อาศัยในเขตชุมชนไปยัง
โรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิ คมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก(Eastern Seaboard) ซึ่งได้รับใบอนุ ญาตให้เป็ น
ผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทาง จากกรมขนส่งทางบก โดยมีรถโดยสารให้บริ การ 5 ประเภท ได้แก่ รถบัส (จานวนที่น่งั มากกว่า 40
ที่น่ัง) รถมิ นิบสั (จานวนที่น่ังไม่เกิ น 30 ที่น่ัง) รถไมโครบัส (จานวนที่นั่งไม่เกิ น 21 ที่น่ัง) รถตูว้ ี ไอ พี (VIP) (จานวนที่น่ัง 10 ที่น่ัง) และรถตู ้
(จานวนที่น่งั 14 ที่น่งั ) โดยแบ่งรู ปแบบการบริ การเป็ น 2 รู ปแบบ
- การให้บริ การโดยรถโดยสารของบริ ษทั ซึ่งประมาณร้อยละ 92.65 เป็ นรถบัส ส่วนที่เหลื อเป็ นรถมินิบสั รถไมโครบัส และรถตู ้
- การให้บริ การโดยรถร่วมบริ การ ซึ่งกว่าร้อยละ 88.89 เป็ นรถตู ้ ส่วนที่เหลื อเป็ นรถบัส
อีกทัง้ บริ ษทั ฯ ยังนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารการเดินรถ ทาให้สามารถควบคุมต้นทุน, เส้นทาง - เวลาการเดินรถ และคุณภาพการขับ
ของพนักงานขับรถ ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารและการจัดการเดินรถเพิ่มขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัท ฯ ได้ให้ความสาคัญแก่การ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ซึ่งทางบริ ษทั ฯ เรี ยกว่า “นักขับ” การกาหนดกระบวนการคัดเลื อกนักขับ การ
จัดอบรมเพื่ อเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่และสร้างจิตสานึ กในการให้บริ การ รวมถึงการปลูกฝังความใส่ใจต่อสวัสดิภาพในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผูโ้ ดยสารและผูร้ ่วมเดินทางบนถนน
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ตารางแสดงจานวนรถโดยสารที่ให้บริ การ แยกตามรถที่ให้บริ การระหว่างปี 2557 - 2559
ปี 2557
จานวน
ร้อยละ
(คัน)

รถโดยสาร
รถโดยสารของบริษทั
รถบัส
รถมินิบสั
รถไมโครบัส
รถตูว้ ี ไอ พี
รถตู ้
รวมรถโดยสารของบริษทั
รถโดยสารร่วมบริการ
รถบัส
รถตู ้
รวมรถโดยสารร่วมบริการ
รวม

ปี 2558
จานวน
ร้อยละ
(คัน)

ปี 2559
จานวน
ร้อยละ
(คัน)

110
2
8
120

51.89
0.94
3.77
56.60

127
2
2
8
139

55.46
0.87
0.87
3.49
60.70

147
2
3
2
22
176

55.26
0.75
1.13
0.75
8.27
66.17

12
80
92
212

5.66
37.74
43.40
100.00

10
80
100
229

4.37
34.93
39.30
100.00

10
80
90
266

3.76
30.08
33.83
100.00

สัดส่วนรายได้ของบริ ษัทฯ แยกตามกลุม่ อุตสาหกรรมของลูกค้าในปี 2559

สิ นค้าบริ โภค
10%

เหล็ก
10%

อื่ นๆ
3%

ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
18%
ผลิตยางรถยนต์
15%

เครื่ องใช้ไฟฟ้า
25%

น้ามันเชื้ อเพลิงและปิ โตรเคมี
20%

ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

ผลิตยางรถยนต์

น้ามันเชื้ อเพลิงและปิ โตรเคมี

เครื่ องใช้ไฟฟ้า

สิ นค้าบริ โภค

เหล็ก

อื่ นๆ
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เป้าหมายในการดาเนิ นธุรกิจ
บริ ษัทฯ มี กลุ ม่ ลูกค้าเป้ าหมายได้แก่ ผู ป้ ระกอบการในภาคการผลิ ตที่ มี ท่ ีตัง้ โรงงานอยูใ่ นเขตนิ คมอุตสาหกรรม หรื อนอกเขตนิ คม
อุตสาหกรรมในพื้ นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมพื้ นที่ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอด
ระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ทาการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการทางานอย่างต่อเนื่ อง โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ และยึด
มัน่ กับนโยบายในการให้บริ การดังนี้
 หลักความปลอดภัย (Safety)
 หลักภาพลักษณ์และความน่าเชื่ อถื อ (Reliability)
 หลักความสะดวกสบาย (Comfort)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุ ญาตประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางโดยกรมขนส่งทางบก ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ แบ่งรู ปแบบรถที่ให้บริ การรับ ส่งเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
1. รถโดยสารของบริษทั :
รถโดยสารของบริ ษัทฯ ทุกคันได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นรถที่ได้รับอนุ ญาตรับ -ส่งบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย (ป้ายทะเบียนสี เหลื องตัวหนังสื อ
ดา) ซึ่งบริ ษัทฯ ร่วมกับผู ผ้ ลิตและจาหน่ายรถชัน้ นา อาทิ ฮี โน่และสแกนเนี ย เพื่ อออกแบบโครงสร้างรถบัสให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย
ต่อผู โ้ ดยสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รถโดยสารของบริ ษัทฯ มีจานวนทัง้ สิ้ น 176 คัน แบ่งเป็ นรถบัสโดยสารจานวน 147 คัน รถมิ นิบสั
โดยสารจานวน 2 คัน รถไมโครบัสโดยสารจานวน 3 คัน รถตูว้ ีไอพี 2 คัน และรถตูโ้ ดยสารจานวน 22 คัน
2. รถโดยสารร่วมบริการ :
บริ ษัทฯ มี รถร่วมบริ การที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ซึ่ งบริ ษัทคัดเลื อกจากผู ใ้ ห้บริ การรถร่วมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตามที่บริ ษัทฯ กาหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีรถร่วมบริ การที่ให้บริ การรวมทัง้ สิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูร้ ่วมบริ การ 80 คัน
และรถบัสร่วมบริ การ 10 คัน (ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง ปริ มาณรถร่วมบริ การอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั ความต้องการใช้งาน) โดยตัง้ แต่
วันที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการใช้ผูร้ ่วมบริ การที่จะให้บริ การ จะต้องเป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ได้รับอนุ ญาตจากกรมการ
ขนส่งทางบก ในการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางเท่านั้น
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แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการจัดหาและให้บริ การลูกค้า
นาเสนอรูปแบบรถ เส้นทางเดินรถให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ประเภทรถโดยสาร
จานวนรถโดยสาร/จานวนผูโ้ ดยสาร
เส้นทางและตารางเวลาการเดินรถและ
ค่าใช้จา่ ย

ลูกค้าลงนามในสัญญาว่าจ้างบริการ
รับส่งพนักงาน

กรณี ใช้รถร่วม

กรณี ใช้รถของบริษทั

รถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) / รถโดยสาร
(รถมินิบสั ) ที่นงั ่ ไม่เกิน 30 ที่นงั ่ / รถ
โดยสาร (รถไมโครบัส) ที่ นงั ่ ไม่เกิน 21 ที่นงั ่

รถตู/้ รถตูว้ ีไอพี

รถโดยสารขนาดใหญ่ /
รถโดยสารขนาดเล็ก

จัดหารถให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
กรณี รถใหม่: สัง่ ประกอบรถบัส
กรณี รถใช้แล้ว: ปรับปรุงซ่อมแซม
คัดเลือกผูใ้ ห้บริการจาก
ภายนอก (รถร่วม)
คัดสรรบุคลากรเพื่ อเป็ นนักขับประจารถ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักขับก่อนการ
ให้บริการ

พร้อมให้บริการรับส่งพนักงาน

บริษทั บริหารและจัดการการรับส่งพนักงาน
ตามเส้นทางที่ ตกลงไว้กบั ลูกค้า

บริษทั จัดทารายงานการเดินทาง
ประจาวันเพื่อรายงานแก่ลูกค้า
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ขัน้ ตอนการจัดหาและให้บริ การลูกค้า
1.

2.
3.

4.

บริ ษัทฯ จะร่วมประชุมกับลูกค้าเพื่ อหารื อและนาเสนอรู ปแบบการเดินรถรับส่งพนักงาน โดยบริ ษัท ฯ จะใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า
เช่น จานวนคน เส้นทาง ตารางเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่ อประกอบการออกแบบลักษณะรถ จานวนรถ เส้นทางการเดินรถ
ตารางเวลารับส่ง จุดรับส่ง และค่าใช้จา่ ย ให้แก่ลูกค้าพิจารณา
เมื่ อลู กค้าพิ จารณาตกลงว่าจ้าง ตามที่บริ ษัท ฯ ได้เสนอ บริ ษัทฯ จะจัดทาสัญญาบริ การขนส่งพนักงาน (Employee transportation
Service Agreement)
บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจัดหารถโดยสารและนักขับ เพื่ อเตรี ยมสาหรับการเดินรถตามสัญญาบริ การ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 กรณี ท่ ีดาเนิ นการด้วยรถของบริ ษทั ฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นรถบัสโดยสารใหม่ บริ ษัทฯ จะสัง่ ประกอบรถบัส โดยการสัง่ ซื้ อ โครงรถ
และเครื่ องยนต์ (Chassis) และสัง่ ทาตัวถัง (Body) พร้อมตกแต่ง จากผูป้ ระกอบการชัน้ นาที่ได้มาตรฐาน และบริ ษทั ฯ ต้องอบรม
คัดเลื อกบุคลากรเพื่ อเป็ นนักขับประจารถ
3.2 กรณี ท่ ี ดาเนิ นการด้วยรถร่วมบริ การ ซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นรถตู โ้ ดยสาร บริ ษัทฯ จะทาสัญ ญาตกลงกับรถร่วมบริ การ เพื่ อให้มา
ดาเนิ นการรับส่ง ตามที่บริ ษัทฯ ได้ตกลงในสัญญาบริ การกับลูกค้า โดยรถร่วมบริ การมีหน้าที่จดั หารถและนักขับ เพื่ อให้บริ การ
แก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ในนามของ บริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ จะดาเนิ นการจัดตารางการเดินรถตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา และเริ่ มบริ การรับส่งพนักงาน ตามตารางที่กาหนด โดยสามารถ
อธิ บายการดาเนิ นการรับส่ง พนักงาน ได้ดงั นี้
4.1 นักขับจะนารถมายังจุดจอดรถ เพื่ อเตรี ยมความพร้อมและตรวจสอบสภาพ ความสะอาด ความเรี ยบร้อย ภายในรถโดยสารก่อน
ปฏิบตั ิหน้าที่ 30 นาที
4.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการจะออกดาเนิ นการสุ ม่ วัดระดับแอลกอฮอล์ และสารเสพติด รวมไปถึ งสภาพความพร้อมทัง้ ร่างกายและ
จิตใจของนักขับ เพื่ อบันทึกเป็ นรายงานให้แก่ลูกค้า ซึ่งนักขับที่มีความพร้อมในการขับยานพาหนะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ เท่ากับ
0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และหากตรวจพบระดับแอลกอฮอล์มากกว่าระดับดังกล่าวแต่นอ้ ยกว่า 50 มิ ลลิกรัมเปอร์เซนต์ เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปฏิบตั ิการจะทาการประเมิ นความพร้อมในการขับ ของนักขับเป็ นลาดับแรก หากนักขับอยูใ่ นเกณฑ์ความพร้อมที่เพียงพอต่อ
การปฏิ บตั ิงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิ การจะประจารถไปกับนักขับ เพื่ อควบคุมและดูแลการขับ แต่ในกรณี ท่ ีตรวจพบว่านักขับมี
ระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถื อว่าเป็ นผูเ้ มาสุราตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) และเป็ นผูท้ ่ ีถูก
ห้ามขับขี่รถ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (พ.ศ.2522) ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการจะดาเนิ นการหานักขับทดแทน ซึ่งมา
จากนักขับสารองของบริ ษทั ฯ หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะเป็ นผูด้ าเนิ นการขับแทน
4.3 นักขับจะเริ่ มเดินรถไปยังจุดรับ-ส่งต่างๆ ตามเวลาและเส้นทางที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า
4.4 นักขับจะทาการบันทึกเวลาที่ถึงและออกจากจุด-รับส่ง และบันทึกจานวนพนักงานที่ข้ ึนรถ เพื่ อเป็ นข้อมูลรายงานให้แก่ลูกค้า
4.5 เมื่ อนักขับดาเนิ นการรับ-ส่งพนักงานยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นั กขับจะนารถไปยังจุดจอดรถที่
กาหนด เพื่ อเตรี ยมตัวรับ-ส่งพนักงานในรอบถัดไป
4.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลของนักขับ มาจัดทาเป็ นรายงานประจาวันเพื่ อส่งให้แก่ลูกค้า และวางใบแจ้ง
หนี้ เมื่ อให้บริ การครบเดื อน
4.7 บริ ษัทฯ จะดาเนิ นการปรับเส้นทาง เวลา การเดิ นรถ จากข้อมูลที่บนั ทึกไว้ เช่น กรณี ท่ ีบางจุดรับ -ส่ง มีจานวนพนักงานจานวน
มากขึ้นหรื อน้อยลง เนื่ องจากลาออกหรื อย้ายที่อยูข่ องพนักงาน บริ ษัทฯ จะเสนอการปรับจุดรับ -ส่ง ให้แก่ลูกค้าพิจารณา โดย
คานึ งถึงความเหมาะสมและค่าใช้จา่ ย
4.8 บริ ษัทฯ จัดให้มีระบบติดตามรถโดยสารของบริ ษัทฯ ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS Tracking) ซึ่ งจะทางานร่วมกับ Software ที่
เรี ย กว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้ น จะท าหน้าที่ เก็ บรวบรวมข้อมู ล ที่ ได้รั บจากตัว GPS Tracking เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การสามารถเข้าไปตรวจสอบตาแหน่ งปั จจุบนั ของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้อมู ล
ย้อนหลังได้ตลอดเวลา ตามความสามารถของ GPS Tracking System เช่น ความเร็ วรถ สถานะของรถ ระดับน้ามัน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ผลักดันให้รถร่วมบริ การเริ่ มทาการติดตัง้ ระบบจีพีเอสเพื่ อใช้ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของรถอีกด้วย
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การจัดการ และการกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายการปฏิ บตั ิตามข้อพึงปฏิ บตั ิท่ ีดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (CODE OF PRACTICE) รวมทัง้ ได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฎิบตั ิท่ ีดีเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ เพื่ อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงาน
และก่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่งสามารถอธิ บายได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุน้ (Rights of Shareholder)
คณะกรรมการบริ ษัทให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิ ของผู ถ้ ื อหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิ ด
สิ ทธิ หรื อการริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุน้ รวมทัง้ ได้อานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุน้ ในการใช้สิทธิ ตา่ งๆ และได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ ท่ ีผูถ้ ื อหุน้ ควร
ได้รับ ดังนี้
1.
บริ ษัทฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ น้ ทุ กท่านทราบถึ งความคื บหน้าการดาเนิ นงานของกิ จการอย่างสม่ าเสมอ โดยการแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ น้ ทราบ
โดยตรงหรื อผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.
การจัดประชุมผูถ้ ื อหุน้
กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ เป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดื อน นับแต่วนั สิ้ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ และหากมีความจาเป็ น
เร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็ นเรื่ องที่กระทบ หรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งจาเป็ นต้องได้รับการอนุ มตั ิ
จากผูถ้ ื อหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ได้เป็ นกรณี ไป
 การส่งหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้า
เผยแพร่ขอ้ มูลหนังสื อเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ พร้อมความเห็ นของคณะกรรมการ หนังสื อมอบฉันทะทุกแบบ
ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สาหรับผู ถ้ ื อหุ น้ ต่างประเทศที่แต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น ) ตามที่กระทรวง
พาณิ ชย์กาหนดรวมทัง้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ อย่าง
น้อย 30 วันก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผูถ้ ื อหุน้
จัดทาหนังสื อเชิญประชุมสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ ประจาปี โดยระบุสถานที่ วัน เวลาประชุมให้ชดั เจน พร้อมทัง้ รายละเอียดระเบียบวาระการ
ประชุม ข้อมูลสาคัญและจาเป็ นประกอบการพิจารณาความเห็ นคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา รายงานประจาปี
หนังสื อมอบฉันทะ และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชดั เจน และเอกสารประกอบการประชุมอื่ นๆ โดยจัดส่งให้ผูถ้ ื อหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน ก่อนวันประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ น้ ได้รับข้อมู ลข่าวสารเพื่ อการตัดสิ นใจในการลงมติ อย่างเพี ยงพอ ถู กต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส พร้อมทัง้ ประกาศลงในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่ อเป็ นการบอกกล่าวการ
เรี ยกประชุมสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ เป็ นการล่วงหน้าสาหรับให้ผูถ้ ื อหุน้ เตรี ยมตัวมาร่วมประชุม ในกรณี ท่ ีมีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการ
แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ น้ ทราบในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่ อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และจะส่งหนังสื อนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม รวมทัง้ จะเผยแพร่ขอ้ มู ลประกอบวาระการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ ก่อนจัดส่งเอกสาร
 การอานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุน้
บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุน้ ในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและให้ขอ้ มูลในการตรวจเอกสารและ
ลงทะเบียนเพื่ อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผูถ้ ื อหุน้ สามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชัว่ โมง และ
ได้นาระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่ อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียน นอกจากนี้ ได้จดั ให้มีสถานที่
จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจานวนผู ถ้ ื อหุ น้ ที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนรองรับกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ น ณ วันประชุมเพื่ อเพิ่มความเชื่ อมัน่ และรักษาความปลอดภัยให้กบั ผูถ้ ื อหุน้ ทุกราย
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การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ื อหุน้
การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ื อหุน้ ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
เผยแพร่ ข อ้ มู ล หนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม ระเบี ย บวาระการประชุ ม พร้อมความเห็ น ของคณะกรรมการ หนั งสื อมอบฉั น ทะทุ ก แบบ
ประกอบด้วย แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สาหรับผู ถ้ ื อหุ น้ ต่างประเทศที่แต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น ) ตามที่กระทรวง
พาณิ ชย์กาหนด หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ข้อมูลพร้อมระบุเงื่ อนไขและวิ ธีการลงทะเบียน ประกอบการ
พิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซด์ลว่ งหน้าก่อนกรประชุม 30 วันก่อนที่จะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผูถ้ ื อหุน้
จัดส่งหนังสื อเชิญประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ สามัญประจาปี โดยระบุวนั เวลา และสถานที่จดั ประชุมชัดเจนพร้อมทัง้ รายละเอียดระเบียบวาระ
การประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็ นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา รายงานประจาปี หนังสื อมอบ
ฉันทะ พร้อมระบุวิธีการมอบฉันทะอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบการประชุมอื่ นๆ โดยบริ ษทั ฯ ทาการจัดส่งให้ผูถ้ ื อหุน้ ล่วงหน้า 7
วันเพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ น้ ได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่ งนามาใช้ตดั สิ นใจในการลงมติท่ ีเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระ
การประชุมล่วงหน้า พร้อมทัง้ ประกาศลงหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่ อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยก
ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ เป็ นการล่วงหน้า เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุน้ เตรี ยมตัวมาร่วมประชุม
ในกรณี ท่ ีเพิ่มวาระการประชุมจะมี การแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ น้ ทราบ โดยจะปฏิ บตั ิ ในกรณี จาเป็ นเร่งด่วน เพื่ อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ เท่านั้น และจะส่งหนังสื อนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุน้ ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์กอ่ นจัดส่งเอกสาร
การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ื อหุน้ ในวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
อานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุ น้ ในวันประชุม อย่างเท่าเทียมกันทัง้ ผู ถ้ ื อหุน้ รายใหญ่และผู ถ้ ื อหุ น้ รายย่อยโดยเฉพาะ นักลงทุน สถาบัน
และมีการจัดเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและให้ขอ้ มูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่ อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ด
ให้ผูถ้ ื อหุ น้ สามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชัว่ โมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้วก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ น้ ที่ประสงค์จะ
เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิ ทธิ
จัดให้มีส ถานที่ จัดการประชุ ม ที่ สะดวกต่อการเดิ น ทางมาเข้าร่ วมประชุ ม และมี ขนาดเพี ยงพอรองรับจานวนผู ถ้ ื อหุ น้ ซึ่ งอยู ใ่ น
กรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้เคี ยง และมี แผนรองรับกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น ณ วันประชุม เพื่ อเพิ่ มความมั่นใจและรักษาความ
ปลอดภัยให้กบั ผูถ้ ื อหุน้ ทุกราย
นาระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่ อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ ว
บริ ษัทฯ ไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิ ทธิ ในการเข้าร่วมประชุมของผู ถ้ ื อหุ น้ ผู ถ้ ื อหุ น้ ทุกคนย่อมมีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ื อหุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม
ก่อนเริ่ มการประชุมทุกครั้งประธานที่ประชุมจะเป็ นผูช้ ้ ีแจงหลักเกณฑ์ท่ ีเกี่ยวข้องกับการประชุมทัง้ หมด อาทิ การเปิ ดประชุม และการ
ออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ื อหุน้ ที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ จะระบุการมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการไว้ในหนังสื อเชิญประชุมฯ และในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ หากกรรมการท่านใด
มีสว่ นได้สว่ นเสี ยหรื อมี สว่ นเกี่ยวข้องในการพิ จารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณา
วาระ โดยกรรมการท่านที่มีสว่ นได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
บริ ษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ น้ อาสาทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยง รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ น้ สอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
สนั บ สนุ นให้ผู เ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม สามารถใช้สิ ท ธิ ในการดู แลรัก ษาผลประโยชน์ ข องตน โดยการซัก ถามแสดงความคิ ด เห็ น ให้
ข้อเสนอแนะ และออกเสี ยงร่วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญ ต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท ในที่ประชุมสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ เช่น การ
แต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุ มตั ิผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงิ นปันผล การลดทุน
หรื อเพิ่มทุน การกาหนด หรื อการแก้ไขข้อบังคับบริ คณห์สนธิ และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
จัดให้มีแบบประเมิ นคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ เพื่ อนาข้อมู ลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึ น
โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ื อหุน้
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3.3






การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ื อหุน้ หลังวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
บริ ษัทฯ ได้เปิ ดเผยมติท่ ีประชุมสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ พร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงในวันทาการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ โดยแจ้ง
เป็ นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
บริ ษัทฯ ได้จดั รายงานการประชุมสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตาม
ข้อกาหนดของ ตลท. และผยแพร่บนั ทึกรายละเอียดการประชุมฯ อย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย บันทึกรายงานการประชุมฯ
การออกเสียงและข้อซักถามของผูถ้ ื อหุนแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.atp30.com)
นาข้อเสนอแนะและความคิดเห็ น ที่ได้รับจากผู ถ้ ื อหุ น้ ในการประเมิ นคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ มาพิ จารณา และหาแนว
ทางการปรับปรุ งเพื่ อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ต่อไป

แนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ได้ระบุการมีสว่ นได้เสี ยของกรรมการไว้ในหนังสื อเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้
ส่วนเสียหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระโดยกรรมการท่านที่
มีสว่ นได้สว่ นเสียนั้นจะไม่ร่วมประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ื อหุน้ อย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholder)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผู ถ้ ื อหุ น้ ทุกราย โดยไม่คานึ งถึง เพศ อายุ สี ผิว เชื้ อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่ อ ความคิดเห็ นทางการ
เมื อง หรื อความพิการ
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลเพื่ อปกป้องสิ ทธิ ขนั้ พื้ นฐานของผู ถ้ ื อหุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม สร้างความมัน่ ใจในการ
ลงทุนกับบริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ น้ ใช้สิทธิ เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่ อผู ท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่ อเข้ารับการเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนงานประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ ดงั กล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
1.
ผูถ้ ื อหุน้ มีสิทธิ มอบฉันทะให้ผูอ้ ่ ื นมาประชุม และลงมติแทนผู ถ้ ื อหุ น้ ผู ถ้ ื อหุน้ มีสิทธิ ได้รับเอกสารและคาแนะนาในการมอบฉันทะ ผูร้ ับ
มอบฉั น ทะที่ ถู กต้องตามกฎหมาย ในกรณี ท่ ี ผู ถ้ ื อหุ น้ ไม่ส ามารถเข้าร่ วมประชุ มผู ถ้ ื อหุ น้ ด้วยตนเองได้ เพื่ อสนับสนุ นให้ผูถ้ ื อหุ น้
สามารถกาหนดทิศทางการลงมติในแต่ละวาระได้เอง เมื่ อยื่ นหนังสื อมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
และลงมติเช่นเดียวกับผู ถ้ ื อหุ น้ ทุกประการ ผูถ้ ื อหุน้ อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู ถ้ ื อ
หุน้ มีสิทธิ ได้รับประวัติและข้อมูลการทางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
บริ ษทั ฯ จะจัดส่งหนังสื อมอบอานาจโดยเสนอรายชื่ อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผูถ้ ื อหุน้ ได้พิจารณาคัดเลื อกเป็ นผูร้ ับมอบ
อานาจในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ และลงมติในวาระต่างๆ แทน
2.
กรณี ท่ ีผูถ้ ื อหุน้ รายใดแจ้งความประสงค์มายังบริ ษทั ฯ เพื่ อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ทาการก่อนวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ และทางคณะกรรมการบริ ษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็ นว่าวาระดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ
และผูถ้ ื อหุน้ ทางบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะอานวยความสะดวกในการนาเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู ถ้ ื อหุ น้ โดยจะดาเนิ นการแจ้ง
เพิ่มวาระการประชุมให้ผูถ้ ื อหุน้ ทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.
กรณี ท่ ีผู ถ้ ื อหุ น้ รายใดแจ้งความประสงค์มายังบริ ษัท ฯ เพื่ อขอเสนอชื่ อบุ คคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท ฯ โดยได้แจ้งความ
ประสงค์ผา่ นมายังบริ ษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสื อแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่ อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดื อนก่อนวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าว
ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพื่ อให้ผู ้
ถื อหุน้ พิจารณาลงมติตอ่ ไป
4.
ดาเนิ นการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุน้ ทราบล่วงหน้า
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5.

6.
7.
8.
9.

จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ มีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็ นและตัง้ คาถามในที่
ประชุม และได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ผูถ้ ื อหุน้ สามารถออกเสียงในทุ กวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียง
ที่บริ ษทั ฯ ได้แจกให้ในวันประชุม
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่ อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทัง้ ได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็ น
ที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่ อให้ผูถ้ ื อหุน้ สามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทฯ มีแนวทางในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษัทฯ โดยกาหนดในคูม่ ื อการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในหัวข้อจริ ยธรรม
และบทลงโทษทางวินัย ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้ องกันมิ ให้กรรมการ ผู บ้ ริ หาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาคัญอันมี ผลต่อการลงทุน โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ จะต้องรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ทุกครัง้ ที่มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อสานักงาน ก.ล.ต.
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ น้ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาคัญของบริ ษทั ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
รวมถึ งสารสนเทศที่บริ ษัทฯ เปิ ดเผยตามข้อกาหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิ ดเผยต่อ ตลท. แล้วได้นาข้อมูลเผยแพร่ในเว็ บไซต์
ของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ : 1.บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายหรื อโครงการให้สิทธิ แก่ผูบ้ ริ หารในการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่ อเป็ นการกากับดูแลปกป้องสิ ทธิ ขนั้ พื้ นฐานของผูถ้ ื อหุน้ อย่างเท่า
เทียมกันและเป็ นธรรม

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Roles of Stakeholdes)
บริ ษัทฯ เคารพสิ ทธิ ของผู ม้ ี สว่ นได้เสี ย และกาหนดเป็ นแนวปฏิ บตั ิไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษัท ฯ เพื่ อให้เกิ ดความมั่นใจว่าสิ ทธิ ตาม
กฎหมายใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับผู ม้ ี ส่วนได้เสี ย ไม่วา่ จะเป็ นผู ถ้ ื อหุ น้ ลูกค้า พนักงาน-ผู บ้ ริ หาร คู ค่ า้ -คู แ่ ข่งทางการค้า -เจ้าหนี้ รวมถึ งชุ มชนและ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ยังได้เสริ มสร้างความร่วมมื อกับผู ม้ ี สว่ นได้เสี ยในกลุม่ ต่างๆ เพื่ อให้สามารถ
ดาเนิ นกิจการต่อไป มีความมัน่ คง และตอบแทนผลประโยชน์ท่ ีเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย เพื่ อสร้างความสาเร็ จในระยะยาว โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางการ
ปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
1.
ต่อผูถ้ ื อหุน้ : บริ ษัทฯ มุง่ มั่นเป็ นตัวแทนของผู ถ้ ื อหุ น้ ในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงิ นที่มีความเชื่ อถื อได้
สร้างความพึ งพอใจสู งสุ ดให้กบั ผู ถ้ ื อหุ น้ โดยคานึ งถึ งการเจริ ญเติ บโตของบริ ษัทฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
อย่างต่อเนื่ องโดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ
ด้วยความบริ สุ ท ธิ์ ใจและเป็ นธรรมต่อผู ถ้ ื อหุ น้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อ ย และเพื่ อผลประโยชน์ ข องกลุ ม่ ผู ท้ ่ ี เกี่ ยวข้องอย่า งเต็ ม
ความสามารถ ไม่ดาเนิ นการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
และไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
2.
ต่อลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยการส่งมอบบริ การที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า, มีการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริ การอย่างครบถ้วนถู กต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบื อนข้อเท็ จจริ ง , จัดให้มีชอ่ งทางการสื่ อสารเพื่ อให้ลูกค้า
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ ไม่กาหนดเงื่ อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า การปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่ อนไข
ต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน และให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ และ
ไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่ อผลประโยชน์ของตนเอง และ/ หรื อผูท้ ่ ีเกี่ยวข้องอื่ นๆ
3.
ต่อพนักงาน : พัฒนาเสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทัง้ การส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม เพื่ อสร้างความมัน่ ใจ
และเป็ นขวัญกาลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯ ด้วยความมัน่ คงในอาชีพโดยมีแนวปฏิบตั ิ คื อ
 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
 การแต่งตัง้ การโยกย้าย รวมทัง้ การให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาคบริ สุทธิ์ ใจ และตัง้ อยูบ่ น
พื้ นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทาหรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนัน้ ๆ
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ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานบนพื้ นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู แ้ ละความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่ าเสมอ
รับฟังข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปัญญาชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์
มีชอ่ งทางให้พนักงานเข้าแจ้งเรื่ องที่สอ่ ไปในทางผิดระเบียบ วินัย และกฎหมายได้
ส่งเสริ มให้พนักงานเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาท หน้าที่เพื่ อส่งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่าง
ทัว่ ถึง
ส่งเสริ มให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางในการทางาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและบริ ษทั ฯ โดยรวม
ต่อคู่คา้ คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ : คานึ งถึงความเสมอภาคและความซื่ อสัตย์ในการดาเนิ นธุ รกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับ
คูค่ า้ โดยปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุ รกิจในการแข่งขันทางธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ยึดถื อ
กติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
คู่คา้ :ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จา่ ยผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคูค่ า้ โดยไม่สุจริ ต และปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่ อนไขต่างๆ
ที่มีตอ่ คู ค่ า้ อย่างเคร่งครัด ในกรณี ท่ ีไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขได้ จะรี บ แจ้งให้คูค่ า้ ทราบล่วงหน้า เพื่ อร่วมกันพิ จารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
คู่แข่งทางการค้า : ประพฤติ ปฏิ บตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม และตัง้ อยูบ่ นพื้ นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิ ธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่ทาลาย
ชื่ อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่ อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริ ง
เจ้าหนี้ : ปฏิ บตั ิตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่ อนไขที่มีตอ่ เจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ แก่เจ้าหนี้ ด้วย
ความซื่ อสัตย์ ถู กต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสม่ าเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามข้อ
ผูกพันในสัญญา เพื่ อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม : คานึ งถึ งความปลอดภัยของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึ งให้ความสาคัญของ
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ อประโยชน์ตอ่ ชนรุ ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริ มการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให้เกิ ดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยื น โดยบริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษัทฯ จะคานึ งถึ งทางเลื อกที่มีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ่ งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้นอ้ ยที่สุด
ไม่กระทาการใดๆ ที่สง่ ผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
ส่งเสริ มการใช้และการอนุ รักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่ อประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและชนรุ ่นหลัง
ไม่สนับสนุ นกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันงดงาม และ/ หรื อ เป็ นการส่งเสริ มอบายมุข
จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน
ดาเนิ นการตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุ งแก้ไข และแจ้งผลการดาเนิ นการให้ผูร้ อ้ งทุกข์ทราบในเวลาอันควร
ปลูกฝังจิตสานึ กของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ องและจริ งจัง
ปฏิ บตั ิ และให้ความร่ วมมื อ หรื อควบคุ มให้มีก ารปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครั ดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ ออกโดย
หน่วยงานที่กากับดูแล
ให้ความสนับสนุ นกิ จกรรมของชุ มชนและสังคม โดยมุ ง่ เน้น ให้เกิ ดการพัฒ นาสังคม ชุ ม ชน สิ่ งแวดล้อม รวมทัง้ การสนับสนุ น
การศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ให้ก ารตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่อเหตุ ก ารณ์ ท่ ี มี ผ ลกระทบต่อชุ ม ชน และสิ่ งแวดล้อม อัน เนื่ องมาจากการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยให้ความร่วมมื ออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
1.

2.

3.

4.

บริ ษัทฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิ ดชอบของกรรมการ ผู บ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิ บตั ิ ตาม
นโยบายและข้อกาหนดที่มีอยูใ่ นคูม่ ื อหลักการกากับดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษัทฯ อีกทัง้ ผู บ้ ริ หารทุกระดับจะต้อง
ดูแลรับผิ ดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญในการส่งเสริ มให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามี ความรู ค้ วามเข้าใจและปฏิ บตั ิตามคู ม่ ื อ
หลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่งครัด
บริ ษทั ฯ จะไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรื อขัดกับหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจ หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทาที่เชื่ อได้วา่ ทา
ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริ ษทั ฯ จะส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่รัฐดาเนิ นการต่อไป หากพนักงานทุกระดับ
ของบริ ษทั ฯ ประสบปัญหาในการตัดสิ นใจหรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุ รกิจที่ มิได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนิ นการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิ บตั ิตามคูม่ ื อหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างจริ งจัง ผู ้ท่ ีกระทาผิดจริ ยธรรมที่
กาหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่ อให้มีการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็ นธรรมตาม
หลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทฯ ได้จดั ให้มีชอ่ งทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็ น หรื อข้อเสนอแนะใดที่ แสดงว่าผูม้ ีสว่ น
ได้เสียได้รับ ผลกระทบ หรื อ มีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูม้ ีสว่ นได้เสี ยทุกกลุม่ จากการดาเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่
อาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
ในกรณี ท่ ีเป็ นเรื่ องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ หรื อเป็ นการกระทาที่ขดั
ต่อ นโยบายของบริ ษัทฯ หรื อเกี่ ยวข้องกับผู บ้ ริ ห ารระดับสู ง จะส่งเรื่ องต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อด าเนิ นการหา
ข้อเท็จจริ ง ส่วนกรณี ท่ ีเป็ นคาถามทัว่ ไป เช่น ราคาหุน้ การจ่ายเงินปันผล หรื อข้อมูลอื่ นใดเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ไม่ถือว่าเป็ นการร้องเรี ยน
แต่จะส่งเรื่ องให้กบั หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่ อตอบกลับแก่ผูส้ อบถาม
ทัง้ นี้ ผู แ้ จ้งเบาะแสต้องระบุช่ ื อวิ ธีการติ ดต่อกลับ ไม่วา่ จะเป็ นทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรื อโทรสาร รวมทัง้ ชื่ อบุ คคลหรื อเหตุ การณ์ท่ ี
ร้องเรี ยน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่ นๆ เพื่ อแสดงความบริ สุทธิ์ ใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้รา้ ย หรื อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ ่ ื น หรื อ
ต่อบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตรวจสอบตามขัน้ ตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้ง
เบาะแส รวมทัง้ ดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรี ยนเป็ นความลับ และบริ ษัทฯ จะให้ความคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู แ้ จ้ง
ร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม เช่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท่ ีทางาน พักงาน ข่มขู ่ รบกวน
การปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อการกระทาอื่ นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผูร้ อ้ งเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทฯ มีชอ่ งทางติดต่อเพื่ อเผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารผ่านเว็ บไซด์ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความสาคัญต่อการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผูท้ ่ ีเกี่ ยวข้องทราบ ทัง้ ในส่วนของข่าวสาร ข้อมูลบริ ษัทฯ รายงานทาง
การเงิน ข้อมูลที่นาเสนอแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลสาคัญอื่ นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะมี ชอ่ งทาง
การติดต่อกับนักลงทุนและช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1)
ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
2)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (Annual Report แบบ 56-2)
 การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร : เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (Annual Report แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com)
 กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้ อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ตอ่ ก.ล.ต. มาตรา 59 แห่ง
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งนับเป็ นอีกมาตรการสาคัญที่จะส่งเสริ มกากากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นอย่างดี โดย
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บริ ษัทฯ จะจัดส่งจดหมายแจ้งขอความร่วมื อในการงดซื้ อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ลว่ งหน้าอย่างน้อย 1 เดื อน ก่อนสิ้ นงวดบัญชีใน
แต่ละไตรมาส นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีสว่ นได้เสียของตนต่อบริ ษทั ฯ เป็ นประจาและ
จะปรับปรุ งข้อมูลทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริ ษทั ฯ เท่านั้น เพื่ อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการผูบ้ ริ หารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ : บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นข้อมูลสาคัญของบริ ษัทฯ รวมถึ ง
รายงานทางการเงิน และสารสนเทศอื่ นๆ ตามเกณฑ์ท่ ี ตลท. และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส
ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ และผ่านการพิจารณากลัน่ กรองตามขัน้ ตอน
ที่กาหนด เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุน้ และผูท้ ่ ีมีสว่ นได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยมี
การเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (Annual Report แบบ 56-2)
• เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.atp30.com)
• สื่ อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร และโทรทัศน์
• การให้ขอ้ มูลต่อผูถ้ ื อหุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผูบ้ ริ หาร
• การจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ผ่านทางไปรษณี ย ์
นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิ นแสดงควบคูก่ บั รายงานของผู ส้ อบ
บัญชีในรายงานประจาปี และมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกาหนดให้พนักงานทุก ระดับของบริ ษทั ฯ ต้อง
ไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับไปใช้เพื่ อประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื่ น และรักษาข้อมู ลภายใน และเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอก อันนาไปสูก่ ารแสวงหาประโยชน์เพื่ อตนเอง หรื อครอบครัว หรื อพวกพ้องในทางมิ ชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหุน้ ความลับทางการค้า หรื อกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจ เป็ นต้น พนักงานที่เปิ ดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ออก
สู บ่ ุคคลภายนอกโดยมิ ได้รับความเห็ นชอบจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผู จ้ ดั การใหญ่ จะได้รับพิจารณามาตรการ
ทางวินัยตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจถู กดาเนิ นคดีตามกฎหมายอีกด้วย
นักลงทุนสัมพันธ์ : บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญอย่างสูงต่อการบริ หารความสัมพันธ์กบั นักลงทุน ซึ่งจะมุง่ เน้นการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิ ดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ ง่ มั่น ทุ ม่ เท ความถู กต้อง ความเพี ยงพอ เชื่ อถื อได้ และทันเวลา เพื่ อให้นักล งทุ น นักวิ เคราะห์ และ
ผู เ้ กี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน เพื่ อส่งเสริ มให้ชอ่ งทางในการสื่ อสารกับนัก
ลงทนุ นักวิเคราะห์และผูท้ ่ เี กี่ยวข้องเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้นักลงทุนได้ซกั ถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูล
สารสนเทศของบริ ษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง มี การจัดการให้ผูถ้ ื อหุ น้ รายย่อย และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิ จการ และพบปะ
ผูบ้ ริ หารเพื่ อเสริ มสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในการดาเนิ นธุ รกิจของ บริ ษทั ฯ ตลอดจนการส่งเสริ มความรู ใ้ ห้แก่นักลงทุนในงานที่ ตลท.
ซึ่ งผู ท้ ่ ี สนใจหรื อนั ก ลงทุ น สามารถสอบถามข้อ มู ล มายังฝ่ ายนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ข องบริ ษั ท ฯ โดยติ ด ต่อ ผ่า น 4 ช่อ งทาง ดัง นี้
ที่อยู่:
อีเมล์:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

บริ ษทั เอทีพี30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/199 หมูท่ ่ ี 1 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
www.atp30.com
0-3846-8788, 0-3846-8789
0-3846-8788
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัทฯมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย แผนธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษัท ฯ ตลอดจนกากับดูแลให้
ฝ่ ายบริ หารดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผน และงบประมาณ ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1)
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริ ษัทมี จานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นผู บ้ ริ หารจานวน 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 3 ท่าน ซึ่งเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการเพื่ อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจที่ดีในการของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
องค์ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการ : องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทต้องมีจานวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็ นอิสระเพียงพอ ที่จะ
สามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทางานของณะกรรมการบริ ษทั และการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ ทัง้ นี้ กรรมการบริ ษทั ต้องมีความหลากหลายของ
ทักษะประกอบด้วย ทักษะทางด้านบัญชีการเงิน ด้านธุ รกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริ หารความเสี่ยง ด้านกฎหมาย
และด้านการกากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะและมีจานวนไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน ซึ่ง ปัจจุบนั จานวนกรรมการอิสระของบริ ษทั มีจานวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
วิ ธีสรรหากรรมการ : การคัดเลื อกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ กระทาโดยบริ ษัท ฯ เปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอรายชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติท่ ีบริ ษทั กาหนด โดยฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้องจะเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ ีกาหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ความรู ค้ วามสามารถที่
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ เพื่ อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา เมื่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็ นชอบแล้ว บริ ษทั ฯ จะเสนอรายชื่ อ
บุคคลดังกล่าว เพื่ อขออนุ มตั ิเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุ น้ โดยขอมติท่ ีประชุมผูถ้ ื อหุ น้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุ น้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ คัดเลื อกกรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องแทน
ตาแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่ องที่วา่ งลงหลังการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี และนาเสนอรายชื่ อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิจารณา
อนุ มตั ิแต่งตัง้ ต่อไป
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คณะกรรมการบริษทั
การตระหนักถึ งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้แนะทิศทางการดาเนิ นงาน ติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความรู ้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีตอ่
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุน้ โดยเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท
1.
2.
3.
4.

5.

มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายอื่ นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ ีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่ อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุน้ โดยรวม
มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจน
มีความรับผิดชอบต่อผู ถ้ ื อหุ น้ โดยสม่ าเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสิ นใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of care)
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริ ยธรรมธุ รกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติท่ ปี ระชุมผูถ้ ื อหุน้
กาหนดวิ สยั ทัศน์ ทิ ศทาง กลยุ ทธ์ นโยบายและแผนงานที่สาคัญของบริ ษัท ฯ รวมทัง้ พิ จารณาประเด็ นความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
เพื่ อให้มน่ั ใจว่าผูบ้ ริ หารจะสามารถนาวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ท่ ีกาหนดขึ้นไปปฏิบตั ิให้เกิดผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดาเนิ นการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ รวมถึ งวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายทางการเงิ นและแผนงาน
บริ ษทั ฯ งบประมาณของบริ ษทั ฯ ที่กาหนด
จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทัง้ ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ ริ หารมีระบบ หรื อกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการความเสี่ยง
ดูแลให้มีระบบหรื อกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่ อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ดูแลให้มีชอ่ งทางในการสื่ อสารกับผูถ้ ื อหุน้ แต่ละกลุม่ และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสม
ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่ อถื อและมีมาตรฐานสูง

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการไม่มีการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อื่ นของผูบ้ ริ หารระดับสูง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่มี บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั
ร่วม
2. ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีการจัดปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ เนื่ องจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2559 พิจารณาเลื อกตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
วาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง (ไม่มีกรรมการใหม่)
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คณะกรรมการอิสระ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทต้องมีจานวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็ นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการ
ทางานของคณะกรรมการบริ ษทั และการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ ซึ่ งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการบริ ษัท
ทัง้ หมดและมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

ถื อหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษทั ฯ* ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถื อหุน้ ของผูท้ ่ ีเกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดื อนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมฃอง
บริ ษทั ฯ* เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่ น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ น
กรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ* ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ถ้ ื อหุ น้ ที่มีนัย หรื อผู ม้ ีอานาจควบคุ มของผู ท้ ่ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษัทฯ ผู ถ้ ื อหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ม้ ี อานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ* และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ หุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ* เว้นแต่จะได้พน้ จากการ มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ใ้ ห้บริ การทางวิ ชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ* และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ น้ ที่มีนัยผู ม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ขึ้นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุน้ ซึ่ งเป็ นผู เ้ กี่ยวข้องกับผู ้
ถื อหุน้ รายใหญ่ และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ น้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุน้ เกินร้อยละ 1
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษทั อื่ น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่ นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
* รวมถึงบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั

หมายเหตุ : คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 ปี เนื่ องจากบริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในปี 2558
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ได้รับแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม
บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่
มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่ อถื อของงบการเงิน

หน้าที่กรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่ นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ

4.

พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่ อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่ อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ

6.

จัดทารายงานการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 ความเห็ นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่ อถื อได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
 ความเห็ นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
 ความเห็ นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
 ความเห็ นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
 ความเห็ นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็ นหรื อข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
 รายการอื่ นใดที่เห็ นว่าผูถ้ ื อหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
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ปฏิบตั ิการอื่ นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯ มี การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริ หารและ
กรรมการผู จ้ ดั การ ส่งผลให้คณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู จ้ ดั การไม่มีอานาจเบ็ดเสร็ จ และมีการถ่วงดุล อานาจในมติท่ ีสาคัญ ซึ่งจะต้อง
ได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ (แล้วแต่กรณี ) รวมทัง้ กรรมการบริ ษทั ที่จะไม่สามารถอนุ มตั ิรายการใดๆ ที่ตนเอง
หรื อบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองมีสว่ นได้เสียในการทารายการนั้น
ทัง้ นี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกเป็ นผู ป้ ระเมินระบบควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯ รวมถึงทาหน้าที่ให้คาปรึ กษา ตรวจสอบ ประเมิ น และติดตามผลของระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ยง การกากับ
ดูแลกิจการ และต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทาแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ประกาศกาหนดตารางประชุมล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและผู เ้ กี่ยวข้องทราบ โดยการประชุมวาระปกติ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทัง้ นี้ อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระไว้ลว่ งหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู ่
อย่างชัดเจน อาทิ เรื่ องเพื่ อทราบ เพื่ ออนุ มตั ิ เพื่ อพิจารณา
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกัน อย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้ง โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยกึ่งหนึ่ งจึงจะครบองค์ประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ นตามแนวปฏิบตั ิปกติ บริ ษทั ฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ 3 เดื อนต่อครั้ง และมีการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่ อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่ อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึ กษาพิ จารณาและตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถ จัด
เวลาเข้าร่วมประชุมได้ และเพื่ อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราว จะมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน โดยใน
การประชุ ม คณะกรรมการ กรรมการทุ ก คนสามารถอภิ ป ราย และแสดงความคิ ด เห็ น ได้อย่า งเปิ ดเผย และมี ก ารจดบัน ทึ ก การประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผลการประชุม และความคิดเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้องมีความชัดเจนเพื่ อใช้อา้ งอิง
ทัง้ นี้ เพื่ อส่งเสริ มให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท หลักเกณฑ์และรู ปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทให้มีความครบถ้วน เพี ยงพอ และเหมาะสม เพื่ อสนับสนุ นให้ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัทดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น รวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ ีเกี่ยวข้อง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่งเสริ มให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททัง้ หมดในรอบปี โดยมี การเปิ ดเผยจานวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุ มของ
กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ (แบบ 56-2
หรื อ Annual Report)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษัทยังมี นโยบายส่งเสริ มให้กรรมการที่ไม่เป็ นผู บ้ ริ หาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุม
ระหว่างกันเองได้ตามความจาเป็ น เพื่ ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่วมด้วย
หมายเหตุ : ในปี 2559 คณะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้มีการประชุมระหว่างกันเองจานวน 4 ครั้ง
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษทั ย่อย และ
สารสนเทศทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทัง้ นี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ ีรับรองทัว่ ไปในประเทศ
ไทย โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชีท่ ีเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถื อปฏิบตั ิอย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัด ทาและ
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
บริ ษทั ฯ จะสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูงเข้าร่วมสัมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทัง้
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู บ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรต่างๆ อยูเ่ สมอ โดยหลักสู ตรที่กรรมการบริ ษัทควรเข้า
ร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็ นหลักสู ตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ซึ่ งได้แก่ หลักสู ตร Directors Certification
Program (DCP) หลัก สู ต ร Directors Accreditation Program (DAP) หลัก สู ต ร Audit Committee Program (ACP) หลัก สู ต ร Executive
Development Program (EDP) ทัง้ นี้ เพื่ อนาความรู แ้ ละประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริ ษทั ฯ ต่อไป
หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ มีการส่งเสริ มให้คณะกรรมการเข้าร่วมการอบรมต่างๆ เช่น การอบรมด้านบัญชีการเงิน, ธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, กลยุทธ์, การบริ หารความ
เสี่ยง, กฎหมาย และการกากับดูแลกิจการ เพื่ อการปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการเป็ นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามแผนงาน

ความสัมพันธ์กบั นักลงทุน
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุนและผูท้ ่ ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้อง
มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ ถึ ง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงินผลการดาเนิ นงานข้อมูลอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ขอ้ มู ลและข่าวสารต่างๆ เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ น้ นักลงทุน
และผู ท้ ่ ีเกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ จากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณี ย ์ สื่ อการเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ตัง้ หน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายนางสาวโชติกา
วีระศิลป์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิ นและควบคุม เป็ นผูด้ ูแลการติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุน ผู ถ้ ื อหุน้ นักวิ เคราะห์และผูท้ ่ ีเกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถติดต่อได้ท่ ี
หมายเลขโทรศัพท์ 038-468-789 ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ มี แผนงานที่จะจัดตัง้ หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึ นมาเป็ นหน่วยงานเฉพาะด้านเพื่ อดูแล
รับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต

การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มี นโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผู จ้ ดั การใหญ่ ให้อยู ใ่ นระดับที่
สามารถจูงใจ และอยูใ่ นระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษทั ฯ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่ อมโยงกับผลงาน และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผู จ้ ดั การ รวมทัง้ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และผลประโยชน์ท่ ีสร้างให้กบั ผู ถ้ ื อหุ น้
และเชื่ อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น การกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อขอความ
เห็ นชอบ ก่อนนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ อนุ มตั ิตอ่ ไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุ รกิจภายใต้กรอบจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตาม
หลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกาหนดหลักการ 8 ข้อ ดังนี้
1. การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน
4. การปฎิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่ มี ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีสว่ นได้เสีย

บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
1)

2)
3)
4)
5)
6)

2.

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ประกอบธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และดาเนิ นงานธุ รกิ จอย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ทางกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุง่ มัน่ ทาความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชนชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม และประกอบธุ รกิจโดยมีระบบการดาเนิ นงานที่มี
มาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี
ไม่ให้ผลประโยชน์ส่ ิ งใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อผูท้ ่ ีเกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งงานหรื อผลประโยชน์อ่ ื นใด
ด้านการปฏิ บตั ิตอ่ ลูกค้า บริ ษัท ฯ จะปฏิ บตั ิตอ่ คูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคูค่ า้
และหากปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู ค่ า้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่ อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ไม่กอ่ ความเดื อดร้อนให้แก่ชุมชุม หรื อสังคมโดยรอบบริ ษัท ฯ ไม่วา่ จะเป็ นมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสี ยง รวมทัง้ ความ
สะอาด
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร เพื่ อความปลอดภัย ของผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ผูร้ ่วมใช้ถนนทุกราย
ด้านการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้า บริ ษัทฯ จะปฏิ บตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธีท่ ีไม่สุจริ ต

การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

บริ ษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ อย่างสิ้ นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถื อปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ทัง้ หมดที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ในประเทศไทย บริ ษัท ฯ จะไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม และมุง่ มัน่ ที่จะนาระบบที่มีประสิ ทธิ ผล มาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ทัง้ นี้ กรรมการ ผู บ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ ต้องไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมในการคอร์รัปชัน่ การให้และรับสิ นบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
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แนวปฏิบตั ิ : บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุม่ ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
1) ปฏิ บตั ิตามนโยบายการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต การให้หรื อรับสิ นบน จรรยาบรรณธุ รกิจ รวมทัง้ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต คอร์รัปชัน ในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2) ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการแสดงถึ งเจตนาว่าเป็ นการทุจริ ต คอร์รัปชัน การให้หรื อรับสิ นบน แก่ผูท้ ่ ีมีสว่ นได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับกลุ ่ ม
บริ ษทั ฯ ในเรื่ องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทัง้ ทางตรงหรื อโดยอ้อม เพื่ อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรื อผูท้ ่ ีเกี่ยวข้อง
3) ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่ อพบเห็ นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริ ตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ โดยถื อเป็ น
หน้าที่ท่ ีตอ้ งแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ
4) ในการดาเนิ นการใดๆ ที่อาจมี ความเสี่ ยงต่อการเกิดทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ บุคลากรทุกระดับของบริ ษัทฯ และบริ ษัทคูค่ า้ จะต้องปฏิ บตั ิ
โดยเฉพาะในเรื่ องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง
 การให้ หรื อรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จา่ ยอื่ นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิท่ ีดีท่ ีกาหนดไว้ใน
คูม่ ื อการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ต การให้หรื อรับสิ นบน
 การให้เงิ นบริ จาคเพื่ อการกุศล จะต้องกระทาในนามบริ ษัทฯ แก่องค์กรใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่ อประโยชน์ตอ่ สังคม โดยต้อง
เป็ นองค์กรที่เชื่ อถื อได้ มีใบรับรอง และต้องดาเนิ นการด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริ ษัทฯ ที่กาหนดไว้
และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่ อให้มน่ั ใจว่าเงินบริ จาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่ อเป็ นข้ออ้างใน
การติดสิ นบน
 การให้เงิ นสนับสนุ น ไม่วา่ จะเป็ นเงิ น วัตถุหรื อทรัพย์สิ น แก่กิจกรรมหรื อโครงการใด ต้องมีการระบุช่ ื อบริ ษัทฯ โดยการให้
การสนับสนุ นนั้นต้องมีวตั ถุประสงค์ เพื่ อส่งเสริ มธุ รกิจ ภาพลักษณ์ท่ ีดีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ และต้องดาเนิ นการ
ด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
 ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและการจัดซื้ อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรื อเอกชน รวมถึ ง การติดต่องานกับภาครัฐหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หรื อเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ซื่ อสัตย์ และ
ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมื อง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภาพทางการเมื องตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่
จะไม่ดาเนิ นการ หรื อดาเนิ นกิจกรรมใดๆ รวมถึ งการนาทรัพยากรใดๆ ของบริ ษัทฯ ไปใช้เพื่ อดาเนิ นการหรื อกิจกรรมทาง
การเมื อง อันจะทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสียความเป็ นกลางหรื อได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีสว่ นเกี่ยวข้องและการให้ความ
ช่วยเหลื อทางการเมื อง

มาตรการ/แนวทางดาเนิ นงาน
1) บริ ษทั เอทีพี30 จากัด (มหาชน) จะสนับสนุ นส่งเสริ มและให้ความรู ก้ บั บุคลากรทุกระดับเห็ นความสาคัญและมีจิตสานึ กในการต่อต้าน
ทุจริ ต คอร์รัปชัน รวมทัง้ จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่ อป้องกันการทุจริ ต คอร์รัปชัน การให้หรื อรับสิ นบน ในทุกรู ปแบบ
2) แนวปฏิ บตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึ งกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรื อการคัดเลื อก
บุ ค ลากร การเลื่ อนต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ ง านและการให้ผ ลตอบแทนแก่พ นั ก งาน โดยก าหนดให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ส่ ื อสารทาความเข้าใจกับพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่ อนาไปใช้ปฏิ บตั ิในกิจกรรมทางธุ รกิจที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิน้ ี
2) บริ ษัทฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน หรื อบุคคลอื่ นใดที่แจ้งเบาะแสหรื อหลักฐานเรื่ องการทุจริ ต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ รวมถึ งพนักงานที่ปฏิ เสธ ต่อการกระทา โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผู ร้ อ้ งเรี ยน หรื อผู ท้ ่ ีให้ความร่วมมื อใน
การรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรี ยน
3) ผูท้ ่ ีกระทาการทุจริ ต คอร์รัปชัน ถื อเป็ นการกระทาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล สาหรับพนักงาน ซึ่ง
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กาหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย

รายงานประจาปี 2559 / ANNUAL REPORT 2016

หน้า | P A G E 45

4) บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลและการสอบทานมาตรการดาเนิ นงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง
ของกฎหมาย และสภาพการดาเนิ นธุ รกิจ

3.

การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน
แนวการปฏิบตั ิ : ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุ ษยชน ยึดมัน่ ในหลักนิ ติธรรม และประพฤติปฏิบตั ิหน้าที่

1)

2)

3)
4)

4.

ของตนภายใต้หลักการการเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพ และปฏิ บตั ิตอ่ ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม
กัน
บริ ษทั ตระหนักต่อการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ขนั้ พื้ นฐานที่มนุ ษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพื่ อการดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมี
ศักดิ์ศรี โดยจะไม่มีบุคคลใดได้รับการปฏิ บตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อเลื อกปฏิ บตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิเนื่ องจากเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ ์
สี ผิว ต้น ตระกู ล ต้นกาเนิ ดของชาติ หรื อสังคม ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ลักษณะ หรื อรู ปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา
ความเห็ นทางการเมื อง ทรัพย์สิน หรื อสถานะอื่ นใด
ผู บ้ ริ หารและพนักงานมี หน้าที่และความรับผิ ดชอบ รวมถึ งส่งเสริ มสิ ทธิ ตามระเบียบสังคมและระเบียบสากลในทุกๆ ที่ที่บริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทในกลุม่ ดาเนิ นธุ รกิจ และเพื่ อให้มน่ั ใจว่าการดาเนิ นธุ รกิจดังกล่าว มิได้มีสว่ นร่วมกระทา หรื องดเว้นการกระทาอันเป็ นการละเมิ ด
สิ ทธิ มนุ ษยชนด้วย ผูบ้ ริ หารและพนักงานจึงควรให้ความสาคัญกับการร่วมธุ รกิจกับลูกค้าหรื อคูค่ า้ ที่เคารพหลักการดังกล่าวด้วย
ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ท่ ีเท่าเทียมกันของสตรี โดยให้ความสาคัญและเคารพเสรี ภาพในเรื่ อง สัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุ ขภาพ
การศึกษา สิ ทธิ ในการทางาน ชนชัน้ ทางสังคม ลักษณะ เชื้ อชาติ วิถีทางเพศ เป็ นต้น
มุง่ มัน่ และรักษาไว้ซ่ ึ งสภาพการทางานที่เป็ นธรรมและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิ จและด้านอื่ นๆ ที่เป็ นไปตามสิ ทธิ มนุ ษยชน
อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ ก หรื อเรื่ องอื่ นๆ ที่ แสดงถึ งการไม่เคารพต่อหลักสิ ทธิ มนุ ษย์ชน หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตนอยู บ่ นมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับหลักการด้านสิ ทธิ มนุ ษย์ชน สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค

การปฎิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม

ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยไม่มีความลาเอียง สนับสนุ นในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริ มให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการ
ให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามผลการทางานอย่างเป็ นธรรม

5.

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
1) บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การ โดยไม่เลื อกปฏิบตั ิ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ลว่ งรู ้
มาเนื่ องจากการดาเนิ นธุ รกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
2) บริ ษัทฯ จะปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลงและเงื่ อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิ บตั ิตามข้อตกลงหรื อเงื่ อนไขไม่ได้ ต้องรี บแจ้งให้
ลูกค้าทราบ เพื่ อหาทางออกร่วมกัน

6.

การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมีการให้ความรู แ้ ละฝึ กอบรมพนักงาน ซึ่งได้ตระหนักดีวา่ การให้บริ การด้วยรถ
โดยสารขนาดใหญ่จะมีการใช้เชื้ อเพลิงและการปล่อยมลภาวะ รวมไปถึ งอาจมีของเสี ยจากกระบวนการซ่อมบารุ งรถโดยสาร อาทิ น้ามันเครื่ อง
อะไหล่เก่า เป็ นต้น ดังนั้นเพื่ อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นการ บริ ษัท ฯ จึงได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการด้านคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม ดังนี้
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1) การลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการเผาผลาญของเครื่ องยนต์รถโดยสาร ด้วยการเลื อกใช้เครื่ องยนต์ใหม่ และมีการบารุ งรักษาตาม
คูม่ ื อที่ถูกต้อง
2) เลื อกใช้น้ามันเชื้ อเพลิงที่ได้มาตรฐาน ไม่มีสารตะกัว่ ซึ่งจะส่งผลชัน้ บรรยากาศ
3) ไม่ดดั แปลงหรื อกระทาการใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ไม่ได้ตามหลักวิ ศวกรรมยานยนต์สง่ ผลต่อการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์จนก่อให้เกิ ด
มลภาวะทางอากาศ
4) การกาจัดของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซ่อมบารุ งรถโดยสาร ส่วนกระบวนการซ่อมบารุ งรถยนต์ ปัจจุบนั ได้จดั การให้มีการจัดเก็บโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ อาทิ น้ามันเครื่ อง ที่มีการเปลี่ยนถ่าย ได้วา่ จ้างบุคคลภายนอกดาเนิ นการกาจัดอย่างถูกวิ ธีเพื่ อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับ
สิ่ งแวดล้อม

7.

การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม

บริ ษัทฯ จะปฏิ บตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึ งให้ความร่วมมื อ
ช่วยเหลื อ สนับสนุ น และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม ทัง้ ในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่ นๆ

8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย

บริ ษัทฯ จะสนับสนุ นให้มีนวัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนการทางานในองค์กร และในระดับความร่วมมื อระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการ
ทาสิ่ งต่างๆ ด้วยวิ ธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่ อเพิ่มมูลค่า เป้ าหมายของนวัตกรรมคื อการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวก เพื่ อทาให้ส่ ิ งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทัง้ นี้ เพื่ อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
หมายเหตุ : 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์อย่างปลอดภัย ” และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลความถูกต้อง เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้ งผ่านการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง
2. ปฏิ บตั ิ ตนให้เป็ นไปตามกฎหมายเกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาและลิ ขสิ ทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ย วกับเครื่ องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิ บตั ร
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ หรื อกฎหมายอื่ นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริ มให้มีการอบรมให้ความรู ก้ บั พนักงาน
3. การนาผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนามาใช้กบั บริ ษัท ฯ จะต้องตรวจสอบเพื่ อให้มน่ั ใจว่า ไม่ละเมิ ดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผูอ้ ่ ื น
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กิจกรรมเพื่ อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process)
บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่ งแวดล้อม แก่ชุมชนในพื้ นที่ใกล้เคียง ทัง้ ในรู ปแบบของการสนับสนุ นให้
พนักงานของบริ ษทั ฯ เข้าร่วมกิจกรรม และการอานวยความสะดวกให้ดว้ ยการนารถบัสของบริ ษทั ฯ ให้บริ การรับส่งโดยไม่คิดค่าใช้จา่ ย

โครงการสนับสนุนพานักเรียน เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย “ลูกเสือน้อย”
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือกัญจนัช อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากข้อมูลปัจจุบนั และคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ ยงที่ มี
นัยสาคัญบางประการ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหุ น้ ของบริ ษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิ ได้เป็ นปัจจัยความ
เสี่ยงทัง้ หมดที่มีอยู ่ กล่าวคื อ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่ นๆ ที่บริ ษทั ฯ ยังไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริ ษัทฯ เห็ นว่าไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริ ษัทฯ ในขณะนี้ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ นปัจจัยความเสี่ ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อรายได้ ผล
กาไร สิ นทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงิ นทุน และโอกาสทางธุ รกิจของบริ ษัทฯ ดังนั้น ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ผู ล้ งทุนควรใช้วิจารณญาณในการ
พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรื อเจตนารมณ์ของบริ ษทั ฯ ที่ปรากฏอยูใ่ น
เอกสารฉบับนี้ อาทิ “แผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็ นว่า” “เชื่ อว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” หรื อคาหรื อข้อความอื่ นใดในทานอง
เดียวกัน เป็ นคาหรื อข้อความที่บง่ ชี้ถึงสิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้

ความเสี่ยงจากการที่กลุม่ ลูกค้าจานวนน้อยรายและอยูใ่ นวงจากัด
บริ ษัทฯ ดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การเดินรถโดยสารแก่โรงงานในเขตนิ คมอุตสาหกรรมและพื้ นที่ใกล้เคียงเป็ นหลัก อาทิ นิ คมอุตสาหกรรม
อมตะนคร-ชลบุรี นิ คมอุตสาหกรรมอมซิต้ ี-ระยอง นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด-ระยอง นิ คมอุตสาหกรรมเหมราช-ระยอง และนิ คมอุตสาหกรรม
โรจนะ-ระยอง เป็ นต้น โดยมี รายได้จากให้บริ การเดิ นรถระหว่าง ปี 2557 ถึ งปี 2559 เท่ากับ 234.31 ล้านบาท 264.27 ล้านบาท และ
300.78 หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 99.70 ร้อยละ 99.36 และร้อยละ 99.41 ของรายได้รวมในแต่ละปี และแบ่งออกเป็ นรายได้จากรถโดยสารของ
บริ ษทั ฯ ระหว่าง ปี 2557 ถึง ปี 2559 เท่ากับ 161.95 ล้านบาท 196.26 ล้านบาท และ 231.42 ล้านบาท และรายได้จากรถร่วมบริ การเท่ากับ
72.36 ล้านบาท 68.01 ล้านบาท และ 69.36 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีจานวนลูกค้า 27 ราย ที่ให้บริ การ
เดิ นรถอยู ่ ซึ่ งลักษณะการให้บริ การเดิ นรถจะดาเนิ นการในรู ปแบบของสัญญาให้บริ การเดิ นรถที่ขึ้ นอยูก่ บั ราคา ข้อตกลง ความต้องการและ
นโยบายภายในของลูกค้าแต่ละราย ส่วนระยะเวลาของสัญญาบริ การมีตงั้ แต่ 1 - 5 ปี ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มี ลูกค้าราย
ใหญ่ 5 รายที่สร้างยอดรายได้ให้กบั บริ ษัทฯ มากกว่าร้อยละ 39.19 ของรายได้จากการบริ การ โดยลูกค้ารายใหญ่แต่ละราย มีสญ
ั ญาให้บริ การ
ในช่วงปี 2561 ถึงปี 2564 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีจานวนลูกค้าไม่มากนัก ประกอบกับมียอดรายได้กว่าร้อยละ 39.19 ของรายได้จากการให้บริ การ
ที่เกิดจากลูกค้ารายใหญ่จานวน 5 ราย บริ ษทั ฯ จึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการมีกลุม่ ลูกค้าจานวนน้อยรายและอยูใ่ นวงจากัด
บริ ษัทฯ ตระหนักถึ งความเสี่ ยงดังกล่าวและมีแผนงานที่ชดั เจนในการรักษาลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้า รายใหม่เข้ามาทดแทนเพื่ อเพิ่ ม
จานวนลูกค้าในมื อและลดการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใหญ่บางราย ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ เชื่ อมัน่ ว่าโอกาสที่จะสู ญเสี ยลูกค้าปัจจุบนั มีนอ้ ย เนื่ องจาก
บริ ษัทฯ ให้บริ การลูกค้าส่วนใหญ่มาอย่างต่อเนื่ อง โดยลูกค้ารายใหญ่ดงั กล่าวใช้บริ การของบริ ษัทฯ ต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลา 1 ปี 4 ปี 8 ปี 10
ปี และ 11 ปี ตามลาดับ ซึ่งถื อเป็ นการให้บริ การเดินรถอย่างต่อเนื่ องและยาวนาน สาหรับการขยายฐานลูกค้า บริ ษัทฯ ได้มีการจัดหาลูกค้าราย
ใหม่อย่างสม่ าเสมอทัง้ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมและพื้ นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออก โดยมีการกาหนดราคาและระยะเวลาสัญญาบริ การที่เป็ นไป
ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย ทาให้มน่ั ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีสว่ นแบ่งการตลาดอยูท่ ่ ีรอ้ ยละ 2 กว่าคิดจากจานวนประชากรในภาคการผลิต
อุตสาหกรรมของพื้ นที่ 4 จังหวัดหลักในเขตภาคตะวันออกทัง้ หมด (ที่มา: ข้อมู ลจากฝ่ ายบริ หาร) ซึ่ งสามารถเพิ่ มส่วนแบ่งทางการตลาดได้
เนื่ องจาก ระดับความพึ งพอใจของลู กค้า และบริ ษัทฯ มี การกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดหาลู ก ค้าในหลายกลุ ม่ อุต สาหกรรม ( Industry
Diversification) เพื่ อลดความเสี่ ยงที่ลูกค้ารายใหญ่ในกลุม่ ธุ รกิจเดียวกันจะไม่ตอ่ สัญญาเนื่ องจากผลของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ ซึ่ งอาจ
นาไปสูค่ วามเสี่ยงในความไม่ตอ่ เนื่ องของรายได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า

ความเสี่ยงเนื่ องจากความไม่ตอ่ เนื่ องของรายได้ หรื อความไม่แน่นอนของรายได้
บริ ษัทฯ มี รายได้หลักมาจากการให้บริ การเดิ นรถโดยสารไม่ประจาทางรับ ส่งพนักงานแก่ลูกค้าในเขตนิ คมอุตสาหกรรมและพื้ นที่
โดยรอบ ซึ่ งแบ่งออกเป็ นรายได้จากการให้บริ การเดินรถโดยสารของบริ ษัทฯ และรถร่วมบริ การ โดยในปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้
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จากการให้บริ การด้วยรถโดยสารของบริ ษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 73.79 และร้อยละ 76.48 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามลาดับ และมีรายได้จากการ
ให้บริ การด้วยรถร่วมบริ การคิดเป็ นร้อยละ 25.57 และร้อยละ 22.92 ของรายได้รวมในแต่ละงวด ตามลาดับ
อย่างไรก็ ดี บริ ษัทฯ อาจมี ความเสี่ ยงจากความไม่ต อ่ เนื่ องของรายได้ เนื่ องจากสัญ ญาให้บริ การเดิ น รถโดยสารของบริ ษัทฯ มี
ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ถึง 5 ปี และหากสัญญาสิ้ นสุ ดลงจะทาให้บริ ษทั ฯ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่เป็ นต้นทุนคงที่ อาทิ ค่าใช้จา่ ยเงินเดื อน
และสวัสดิการนักขับที่ทาสัญญาจ้างประจา
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่ อเป็ นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ตอ่ เนื่ องของรายได้ จึงมีการกาหนดแผนป้องกัน
ความเสี่ยงไว้ ดังนี้
1) กระจายกลุม่ ลูกค้าตามพื้ นที่และประเภทธุ รกิจของลูกค้า โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายที่กระจายฐานลูกค้าไปสู อ่ ุตสาหกรรมอื่ นหรื อพื้ นที่อ่ ื น
และเพิ่มฐานลูกค้าในธุ รกิจประเภทต่างๆ ที่มีความต้องการที่ใช้บริ การการเดินรถโดยสารไม่ประจาทางของบริ ษทั ฯ เพื่ อป้องกันและลด
ความเสี่ยงจากความไม่ตอ่ เนื่ องของรายได้อนั เกิดจากปัจจัยทัง้ ภายนอกและภายในของลูกค้า
2) รักษานโยบายด้านคุณภาพงานและการให้บริ การแก่ลูกค้า ทัง้ ในด้านของความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความน่าเชื่ อถื อ เพื่ อ
สร้างความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจกับลูกค้า โดยจะเห็ นได้จากตลอดระยะเวลาที่ผา่ น บริ ษทั ฯ ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
มาใช้กบั กระบวนการเดินรถ เช่น โปรแกรมการติดตามและตรวจสอบสถานะการเดินรถและกล้อ งวงจรปิ ดรักษาความปลอดภัย) GPS
Tracking & 24/7 Monitoring system) นอกจากนั้น บริ ษัทฯ ยังจัดอบรมนักขับซึ่ งถื อเป็ นหัวใจในการขับเคลื่ อนธุ รกิจทุกคนในด้าน
ของเทคนิ คการขับ (Technical Skill) และเทคนิ คการสื่ อสารกับผู โ้ ดยสาร (Communication Skill) เพื่ อควบคุ ม สถานการณ์หรื อ
ป้ องกันอุบตั ิ เหตุท่ ี ไม่พึงประสงค์ท่ ีอาจเกิ ดขึ้ น รวมไปถึ งการตรวจสอบความพร้อมในการทางานของนักขับ (Health and Alcohol
Check) เพื่ อสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ลูกค้าในการให้บริ การจนเกิ ดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mouth) และนาไปสู ก่ ารต่อ
สัญญาบริ การ (Renew contract) จากกลุม่ ลูกค้าทัง้ รายเดิมและรายใหม่
3) บริ ษัทฯ มี การจัดทางบประมาณต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการให้บริ การเดิ นรถแก่ทางลู กค้า (Project Budgeting) ทาให้สามารถประเมิ น
ค่าใช้จา่ ยในแต่ละสัญญาและสามารถวางแผนการจัดการในด้านการขนส่งบุคลากรตามสถานะฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของ
ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งบริ ษทั ฯ สามารถนาข้อมูลนี้ ไปวิเคราะห์และเสนอสัญญาให้บริ การและวางแผนการให้บริ การได้อย่างเหมาะสม ซึ่ ง
ถื อเป็ นจุดแข็งอย่างหนึ่ งที่ทาให้ลูกค้ามีความเชื่ อมัน่ ต่อบริ ษทั ฯ
ดังนั้น บริ ษัทฯ จึ งเชื่ อมั่นว่าแผนการดาเนิ นธุ รกิ จข้างต้นสามารถดึ งดูดลู กค้าได้ในระยะยาวและช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ ยง
ดังกล่าวได้

ความเสี่ยงจากการจัดหารถร่วมบริ การที่ได้รับอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้จากการให้บริ การด้วยรถร่วมบริ การเท่ากับ 69.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.92 ของ
รายได้รวม และมีจานวนรถโดยสารร่วมบริ การ ณ สิ้ นปี 2559 จานวน 90 คัน โดยตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการ
ใช้ผู ร้ ่ วมบริ ก ารที่ จะให้บริ ก าร จะต้องเป็ นบุ ค คลหรื อนิ ติ บุคคลที่ ได้รั บอนุ ญ าตจากกรมการขนส่งทางบก ในการเป็ นผู ไ้ ด้รับอนุ ญ าตเป็ น
ผูป้ ระกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจาทางเท่านั้น
บริ ษัทฯ ได้ผลักดันให้ผูป้ ระกอบการรถร่วมบริ การซึ่ งเคยร่วมให้บ ริ การกับบริ ษัทฯ ที่ยังไม่มีใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งด้วยรถ
โดยสารไม่ประจาทางเร่งดาเนิ นการขอใบอนุ ญาต โดยให้การสนับสนุ นทัง้ ทางด้านการให้คาแนะนาในการขอใบอนุ ญาต การจัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการขออนุ ญ าต และการเป็ นตัวกลางเพื่ อประสานงานติ ดต่อกับหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้ผูป้ ระกอบการรถร่วมบริ การ
สามารถติดต่อขอรับใบอนุ ญาตได้โดยเร็ ว นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ยังกาหนดสัดส่วนรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสารของบริ ษัทฯ เท่ากับร้อย
ละ 75 และรายได้จากการบริ การด้วยรถร่วมบริ การเท่ากับร้อยละ 25 ของรายได้จากการให้บริ การรวม โดยบริ ษัทฯ เน้นให้บริ การด้วยรถของ
บริ ษทั ฯ เป็ นหลัก บริ ษทั ฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวมากนัก
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ามันเชื้ อเพลิงของตลาดโลก
น้ามันเชื้ อเพลิงจัดเป็ นต้นทุนหลักที่สาคัญในการประกอบธุ รกิจของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ใช้น้ามันดีเ ซลเป็ นเชื้ อเพลิงในการให้บริ การ
เดินรถ น้ามันเชื้ อเพลิงจัดเป็ นต้นทุนหลักที่สาคัญในการประกอบธุ รกิจของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ใช้น้ามันดีเซลเป็ นเชื้ อเพลิงในการให้บ ริ การเดิน
รถ ในปี 2557 ถึง ปี 2559 บริ ษัทฯ มีตน้ ทุนน้ามันเชื้ อเพลิงเท่ากับ 52.90 ล้านบาท 50.27 ล้านบาท และ 54.59 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ น ร้อยละ
27.70 ร้อยละ 24.50 และร้อยละ 23.84 ของต้นทุนบริ การรวมแต่ละปี ตามลาดับ ความผันผวนในราคาน้ามันเชื้ อเพลิงมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลการดาเนิ นของบริ ษัทฯ ทัง้ นี้ ราคาน้ามันขึ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกเป็ นหลัก โดยมี สภาวะการณ์ทางการเมื องระหว่างประเทศ
และปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมไปถึ งเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ทัว่ โลกอาจจะเป็ นปัจจัยรองในการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ามันเชื้ อเพลิง ทัง้ นี้ บริ ษั ทฯ
ไม่มีการทาสัญญาซื้ อน้ามันกับผู จ้ าหน่ายน้ามันล่วงหน้า เพื่ อบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผันผวนของราคาน้ามันดีเซล ทาให้บริ ษัทฯ
ต้องนาปัจจัยด้านต้นทุนน้ามันมาพิ จารณาในการกาหนดค่าบริ การเดิ นรถแก่ลูกค้า ซึ่ งบริ ษัทฯ มี รูปแบบการกาหนดอัตราค่าบริ การเดิ นรถ 2
ประเภท ได้แก่ 1) การกาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่ (Fixed-rate Contract) 2) การกาหนดค่าบริ การที่เปลี่ยนแปลงตามราคาน้ามัน (Floatingrate Contract) ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การกาหนดค่าบริ การแบบคงที่ตามระยะทางที่ผนั แปรตามอัตราค่าน้ามันชดเชย ซึ่งอัตราค่าน้ามัน
ชดเชยจะคานวณจากปริ มาณน้ามันที่ใช้ในแต่ละเส้นทางและส่วนต่างของราคาน้ามันเฉลี่ยและราคาน้ามัน ที่ระบุไว้ตามสัญญา และการกาหนด
ค่าบริ การแบบผันแปรตามราคาน้ามันและระยะทางที่ใช้บริ การ โดยกาหนดค่าบริ การขัน้ ต่ าที่เรี ยกเก็ บต่อเดื อน โดยบวกค่าบริ การเพิ่มเติ มตา ม
ระยะทางและราคาน้ามันที่เกิดขึ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักถึ งความสาคัญของการบริ หารต้นทุนน้ามัน จึงได้ใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงดังกล่าว โดยแบ่งสัดส่วนสัญญา
ให้บริ การที่กาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่และสัญญาให้บริ การที่เปลี่ยนแปลงตามราคาน้ามัน ที่รอ้ ยละ 70.00 และร้อยละ 30.00 ของจานวน
สัญญาทัง้ หมด ซึ่ งลักษณะสัญญาที่แตกต่างดังกล่าว สามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากความผันผวนของราคาน้ามัน
ดีเซลได้ระดับหนึ่ ง ประกอบกับสัญญาของลูกค้าที่กาหนดอัตราค่าบริ การแบบคงที่ ระบุเงื่ อนไขให้บริ ษัทฯ สามารถเจรจากับลูกค้าได้หากราค า
น้ามันมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึ งการกาหนดค่าบริ การเฉพาะค่ารถและค่านักขับแบบคงที่ตอ่ เดื อน ซึ่ งถื อเป็ นการสร้างรายรับที่แน่นอน และยัง
เป็ นการช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาอัตรากาไรให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงต่อเนื่ อง
ราคาน้ามันดีเซลในประเทศไทย ระหว่างปี 2558 - ปัจจุบนั
30

บาท/ลิตร

25

20

3 ม.ค. 2558
24 ม.ค. 2558
18 ก.พ. 2558
18 มี.ค. 2558
8 พ.ค. 2558
12 มิ.ย. 2558
10 ก.ค. 2558
8 ส.ค. 2558
29 ส.ค. 2558
25 ก.ย. 2558
17 ต.ค. 2558
14 พ.ย. 2558
15 ธ.ค. 2558
14 ม.ค. 2559
12 ก.พ. 2559
9 มี.ค. 2559
30 มี.ค. 2559
9 เม.ย. 2559
26 เม.ย. 2559
16 พ.ค. 2559
14 มิ.ย. 2559
29 มิ.ย. 2559
16 ก.ค. 2559
2 ส.ค. 2559
18 ส.ค. 2559
3 ก.ย. 2559
1 ต.ค. 2559
22 ต.ค. 2559
24 พ.ย. 2559
16 ธ.ค. 2559
19 ม.ค. 2560

15

ที่มา : ราคาน้ามันย้อนหลัง บริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) , 2560
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เน้นความสาคัญในการบริ หารและควบคุมต้นทุนน้ามันเชื้ อเพลิง โดยนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เก็บข้อมูลของรถ
แต่ละคันผ่านฝ่ ายปฏิ บตั ิ การที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่ อใช้ในการวิ เคราะห์และปรับปรุ งการใช้น้ามันเชื้ อเพลิ งในรถแต่ละคันให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทัง้ นี้ ระบบสารสนเทศดังกล่าวช่วยให้บริ ษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ อาทิ ปริ มาณการใช้น้ามันเชื้ อเพลิงของรถโดยสารและ
ข้อมู ลการเดิ นรถในแต่ละวัน ซึ่ งฝ่ ายบริ หารสามารถนาข้อมู ลดังกล่าวมาวางแผนและปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การให้มีการใช้น้ ามันอย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม อาทิ การลดตารางการเดินรถที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการอบรมพฤติกรรมการขับ
ขี่ท่ ีถูกต้องแก่นักขับ ซึ่ งจัดโดยบริ ษทั ฯ ผลิตรถยนต์โดยสารชัน้ นา เช่น การใช้ความเร็ วที่เหมาะสม และขัน้ ตอนการขับขี่ท่ ีถูกวิธี ซึ่ งจะช่วยให้ลด
ค่าใช้จา่ ยด้านน้ามันเชื้ อเพลิงได้ในระดับหนึ่ ง ทัง้ นี้ การบริ หารต้นทุนน้ามันเชื้ อเพลิ งและการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวคาดว่าจะลดต้นทุนน้ามัน
เชื้ อเพลิงลงได้รอ้ ยละ 5 ถึ งร้อยละ 10 โดยประมาณ และลดความเสี่ ยงจากความผันผวนในราคาน้ามันเชื้ อเพลิ งของธุ รกิจอีกทางหนึ่ ง ดังนั้น
บริ ษทั ฯ มีความเชื่ อมัน่ ว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวน้อย

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนนักขับ
บริ ษัทฯ มีนักขับในปี 2557 ถึ งปี 2559 จานวน 115 คน จานวน 137 คน และจานวน 179 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 74.19 ร้อยละ
74.46 และร้อยละ 78.51 ของจานวนพนักงานทัง้ หมด ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้ นของจานวนรถที่ให้บริ การ นักขับจึงเป็ นหัวใจ
สาคัญของบริ ษัทฯ ในการขับเคลื่ อนบริ ษัทฯ ให้กา้ วไปข้างหน้า บริ ษัทฯ จึงมี การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิ การต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอ
เนื่ องจากการพัฒนานักขับให้ผา่ นมาตรฐานการขับที่ปลอดภัยและมีความชานาญในการออกปฏิบตั ิงานต้องใช้ระยะเวลานาน ทัง้ ยังมีกฎข้อบังคับ
ด้านร่างกายและความพร้อมในการปฏิบตั ิงานที่รัดกุม เป็ นเหตุให้อตั ราการหมุนเวียนบุคลากรด้านนักขับอยูใ่ นระดับที่สูง ซึ่งบริ ษทั ฯ มี การเพิ่มและ
ทดแทนจานวนนักขับอยูเ่ สมอเพื่ อรองรับการเติ บโตของธุ รกิ จให้บริ การเดิ นรถโดยสารไม่ประจาทาง หากบริ ษัทฯ ขาดแคลนนักขับที่ดีและมี
คุณภาพหรื อภาวะขาดแคลนนักขับไม่เพียงพอกับการให้บริ การอาจสร้างผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของกิจการ
บริ ษัทฯ ให้ความสาคัญกับการรักษานักขับที่มีคุณภาพ และปริ มาณนักขับให้เพียงพอต่อการให้บริ การ โดยการกาหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับการทางานของนักขับ ทาให้นักขับมีการรับประกันรายได้ตอ่ เดื อนและให้สวัสดิการต่างๆ รวมไปถึ งการสร้างแรงจูงใจแก่นักขับโดย
การให้รางวัลแก่นักขับที่สามารถปฏิ บตั ิได้ตามมาตรฐานการให้บริ การของบริ ษัทฯ และมีความประพฤติเป็ นไปตามข้อกาหนดที่วางไว้ อาทิ การ
เข้างานตรงเวลา และการรับส่งในจุดรับส่งที่ลูกค้ากาหนดในเวลานัดหมาย มาตรฐานขับขี่เชิงป้ องกันอย่างปลอดภัย มาตรฐานการใช้ความเร็ ว
และการตรวจสุ ขภาพผ่านหลักเกณฑ์ท่ ีบริ ษัทฯ กาหนด อาทิ การปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็ นต้น นอกจากนี้ ในกรณี ท่ ีเกิ ดความไม่
เพียงพอของนักขับ บริ ษัทฯ ก็จะมีการจัดหาพนักงานในหลายช่องทาง อาทิ การติดประกาศรับสมัคร การชักชวนจากพนักงานในการแจ้งชักชวน
บุคคลที่มีศกั ยภาพ โดยบริ ษัทฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติตา่ งๆ ก่อนรับเข้ามาทางานผ่านช่องทางของหน่วย งานราชการต่างๆ อาทิ
สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมการขนส่ง และกรมการจัดหางาน เป็ นต้น จากนั้นนักขับจะเข้าสูร่ ะบบการฝึกอบรมของบริ ษทั ฯ เพื่ อพัฒนาทักษะ
และผลักดันบุคลากรในส่วนนี้ ให้มีคุณภาพเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีฝ่ายปฏิบตั ิการที่สามารถปฏิบตั ิงานได้เหมื อนนักขับหลัก เพื่ อใช้ป้องกันภาวะขาดแคลนนักขับฉุ กเฉิ นหรื อกรณี ท่ ี
นักขับหลักจานวนมากไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ โดยนักขับทดแทนเป็ นนักขับที่มีคุณสมบัติผา่ น พ.ร.บ.ขนส่งสาหรับรถโดยสารทุกประการ ทาให้
โดยรวมแล้วในช่วงที่ผา่ นมาของบริ ษัทฯ พบว่า บริ ษัทฯ ไม่เคยประสบผลกระทบจากความเสี่ ยงการขาดแคลนนักขับแต่อย่างใดและมั่นใจว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวน้อย

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ
ประเทศไทยถื อเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมของภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งอัตราเติ บโตของพื้ นที่อุตสาหกรรมสู งกว่า
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีการขยายตัวมากขึ้น โดยธุ รกิจให้บริ การนับเป็ นธุ รกิจหนึ่ งที่มีการขยายตัวตามสภาพ
เศรษฐกิ จ โดยจะเห็ นว่าจานวนผู ป้ ระกอบการเข้ามาดาเนิ นธุ รกิ จประเภทนี้ มี จานวนเพิ่ มขึ้ นในแต่ละปี จากการสารวจของกรมขนส่ง พบว่า
ใบอนุ ญาตในการประกอบกิจการการเดินรถโดยสารไม่ประจาทางเพิ่มขึ้นจาก 14,575 ราย เป็ น 33,153 ราย ระหว่างปี 2555 – ปี 2559 โดย
ปกติแล้ว นอกจากการขอใบอนุ ญาตเดินรถพาณิ ชย์ ธุ รกิจให้บริ การเดินรถโดยสารแบบไม่ประจาทางนั้นมีขอ้ จากัดในการเข้าสูธ่ ุ รกิจน้อย (Low
Entry Barrier) เนื่ องจากธุ รกิจไม่ตอ้ งมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ อีกทัง้ หากมีจานวนเงิ นที่เพียงพอก็สามารถเข้ามาเป็ นผู ป้ ระกอบการได้
โดยส่วนใหญ่เป็ นการแข่งขันด้านราคาบริ การ (Price Competition)
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จานวนใบอนุ ญาต

จานวนใบอนุ ญาตผูป้ ระกอบการรถโดยสารไม่ประจาทาง ปี 2555 - 2559
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รวมทัง้ ประเทศ

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ที่มา : สถิติจานวนใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งและจานวนผูป้ ระกอบการขนส่ง กรมการขนส่ง, 2559
จะเห็ นได้วา่ ประเทศไทยมีผูป้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพในการประกอบธุ รกิจเดินรถโดยสารจานวนมาก แต่ยงั มีผูแ้ ข่งขันจานวนน้อยราย
ที่มีศกั ยภาพในการลงทุนและการบริ หารจัดการด้านการให้บริ การรับส่งผูโ้ ดยสารในเขตนิ คมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก อีกทัง้ อุตสาหกรรมการ
เดินรถโดยสารดังกล่าวยังมีขอ้ จากัดในการเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุน เนื่ องจากปกติแล้วรถบัสโดยสารที่ซ้ ื อขายจะมีสภาพคล่องต่ า ส่งผลให้มีเงื่ อนไข
จานวนมากในการเข้าถึงแหล่งทุน เช่น การกูย้ ื ม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ สามารถสร้างจุดแข็งและความแตกต่างที่ชดั เจนในด้านคุณภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใน
การจัดทาสถิ ติและข้อมู ลต่างๆ เช่นข้อมู ลการเดิ นรถ เพื่ อปรับปรุ งและพัฒนาคุ ณ ภาพการบริ การให้ดีย่ ิ งขึ้ น ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ ยังมี การจัด อบรม
บุคลากรเพื่ อพัฒนาคุณภาพการขับขี่ของนักขับ รวมไปถึ งการใช้รถโดยสารใหม่ท่ ีออกแบบมาเพื่ อรองรับการขนส่งบุคลากรในเขตอุตสาหกรรม
ทาให้บริ ษัทฯ สามารถดึงดูดกลุม่ ลูกค้าที่คานึ งถึ งปัจจัยด้านคุ ณภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่ งนาไปสู ค่ วามเชื่ อมั่นในการให้บริ กา ร
(Brand Loyalty) และเกิดการโฆษณาแบบปากต่อปาก (Word of mouth) ระหว่างธุ รกิจในเขตนิ คมอุตสาหกรรม ส่งผลให้ บริ ษทั ฯ มีรายได้จาก
การให้บริ การมากขึ้นในแต่ละปี ตามแผนภาพข้างล่าง
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและเพื่ อเป็ นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงกาหนดแผนป้องกันความเสี่ยง โดยใช้
นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น อาทิ การให้บริ การรถโดยสารที่หลากหลาย (Product Variety) รู ปแบบการให้บริ การที่
เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของลูกค้า (Product Design) และการให้คาปรึ กษาต้นทุนค่าใช้จา่ ยของลูกค้าด้วยประมาณการ
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวที่เหมาะสม (Optimising Cost per man) เพื่ อให้ลูกค้าสามารถใช้บริ การด้วยต้นทุนที่สมเหตุส มผลโดยคงไว้ซ่ ึงคุณภาพด้านความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบายและความน่าเชื่ อถื อ ซึ่งเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากการแข่งขันของคูแ่ ข่งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจ้ าหน่ายยานพาหนะรายใหญ่นอ้ ยราย
บริ ษัทฯ มี รายการสั่งซื้ อสั่งจ้างเพื่ อการดาเนิ นธุ รกิจส่วนใหญ่จากการสั่งซื้ อยานพาหนะ การว่าจ้างรถโดยสารร่วมบริ การ ค่าน้ามัน
เชื้ อเพลิง และค่ากรมธรรม์รถยนต์ ซึ่ งบริ ษัทฯ จะสั่งซื้ อสั่งจ้างจากผู จ้ าหน่าย และ/หรื อผู ร้ ับจ้างที่มีช่ ื ออยูใ่ นทะเบียน Vendor List ของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะทาการพิ จารณาคัดเลื อกผู จ้ าหน่ายและผู ร้ ับจ้างตามความเหมาะสมของประเภทงานที่จะใช้บริ การ ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ลงทุน
ยานพาหนะเพื่ อการขนส่งอย่างต่อเนื่ องผ่านรู ปแบบการจัดหายานพาหนะเพื่ อการขนส่ง 2 รู ปแบบ กล่าวคื อ ในอดีตบริ ษัทฯ จัดหารถโดยสาร
ผ่านการซื้ อแชสซีและอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็ นแชสซีและเครื่ องยนต์ท่ ีสมบูรณ์ ก่อนนาไปว่าจ้างผู ป้ ระกอบตัวถัง (Bus Body) ให้ประกอบ
ตัวถัง และสิ่ งอานวยความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ปัจจุบนั การจัดหารถโดยสารของบริ ษทั ฯ จะอยูใ่ นรู ปของการลงทุน
ซื้ อแชสซีและเครื่ องยนต์ (Chassis and engine) ใหม่จากผูผ้ ลิตชัน้ นา และว่าจ้างผูป้ ระกอบตัวถัง (Bus Body) ให้ประกอบตัวถัง และสิ่ งอานวย
ความสะดวกภายในห้องโดยสารตามที่ลูกค้าต้องการ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นมา บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดหารถโดยสารผ่านการซื้ อ
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แชสซีและอะไหล่ใช้แล้วมาประกอบเป็ นคัซซีและเครื่ องยนต์ท่ ีสมบูรณ์ แต่จะจัดหารถโดยสารผ่านการสั่งซื้ อแชสซี และเครื่ องยนต์ใหม่ แล้วจึ ง
นาไปว่าจ้างประกอบตัวถังกับผู ร้ ับจ้างที่อยูใ่ น Vendor list แทน ซึ่ งในปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ มีจานวนรถบัสโดยสารเพิ่มขึ้นเท่ากับ 20
คัน และ 37 คัน ตามลาดับ โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีมูลค่าการสัง่ ซื้ อแชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และมูลค่าสัง่ จ้างผูป้ ระกอบตัวถัง จากผูจ้ าหน่าย
สามราย คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายประมาณร้อยละ 35.45 ของรายได้คา่ บริ การ ซึ่ งผูจ้ าหน่ายสามรายดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกันเอง และไม่มี
ความเกี่ยวข้องใดๆกับผู ถ้ ื อหุ น้ กรรมการ กรรมการผู ม้ ีอานาจลงนาม และผู บ้ ริ หารของบริ ษัทฯ ดังนั้นบริ ษัทฯ จึ งอาจได้รับความเสี่ ยงจากการ
พึ่งพิงผู จ้ าหน่ายแชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และผู ร้ ับจ้างประกอบตัวถังรถโดยสารดังกล่าว หากผู จ้ าหน่ายแชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และผู ร้ ับจ้าง
ประกอบตัวถังรถโดยสารงดจาหน่ายรถโดยสารให้กบั บริ ษัทฯ หรื อไม่สามารถจาหน่ายสิ นค้าดังกล่าวให้กบั บริ ษัทฯ ได้จากสาเหตุภายในของผู ้
จาหน่ายแชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่ หรื อผูร้ ับจ้างประกอบตัวถังเอง
การให้บริ การของบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่ เป็ นการให้บริ การผ่านรถบัสโดยสาร ซึ่ งที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ สัง่ ซื้ อแชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่ รวมถึ ง
สัง่ จ้างประกอบตัวถังรายดังกล่าวต่อเนื่ องทุกปี โดยบริ ษัทฯ จะขอรับการสนับสนุ นวงเงินสิ นเชื่ อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิ นเพื่ อจ่ายชาระค่า
ยานพาหนะทันที ทาให้บริ ษัทฯ มีประวัติท่ ีดีกบั ผู จ้ าหน่ายรายดังกล่าวอย่า งต่อเนื่ อง แต่หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถสั่งซื้ อแชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่
และสั่งจ้างผู ร้ ับจ้างประกอบตัวถังรายดังกล่าวได้ หรื อผู จ้ าหน่ายแชสซีและเครื่ องยนต์ใหม่ และผู ร้ ับจ้างประกอบตัวถังรายดังกล่าวงดจาหน่าย
และให้บริ การกับบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุผลภายใน บริ ษทั ฯ ก็ยงั คงสามารถจัดหาผูจ้ าหน่ายและผูใ้ ห้บริ การประกอบตัวถังรายอื่ นที่สามารถประกอบรถให้
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่ตอ้ งการได้ นอกจากนี้ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีการสัง่ ซื้ อยานพาหนะในลักษณะเดียวกันกับผูจ้ าหน่ายรายอื่ นแล้ว ดัง นั้นบริ ษทั
ฯ จึงมัน่ ใจว่าจะได้รับความเสี่ยงในประเด็ นดังกล่าวน้อย

ความเสี่ยงด้านการบริ หารจัดการโดยการพึงพิงผูบ้ ริ หารหลัก
บริ ษัทฯ ได้กอ่ ตัง้ ขึ้นในปี 2548 โดยมีผูบ้ ริ หารหลัก คื อนายปิ ยะ เตชากูล ซึ่ งมีประสบการณ์และชื่ อเสี ยงในวงการธุ รกิจมานานจนได้
สร้างความน่าเชื่ อถื อ ความเชื่ อมัน่ และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ทางลูกค้าของบริ ษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารหลัก จึงอาจ
ส่งผลกระทบที่ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี่ยงในการดาเนิ นธุ รกิจได้
บริ ษัทฯ ตระหนักถึ งความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้ น และกาหนดแนวทางในการลดความเสี่ ยงด้วยการระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและอานาจอนุ มตั ิในแต่ละตาแหน่งและส่วนงานอย่างชัดเจน โดยมีการกระจายอานาจในการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบ
ผ่านผังอานาจอนุ มตั ิท่ ีได้กาหนดไว้ สร้างกรอบแนวทางในการสร้างบุคลากรของบริ ษัทฯ ขึ้นมาทดแทนด้วยการส่งอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่ อเพิ่ ม
ความรู ้ ความสามารถ รวมไปถึ งมอบหมายหน้าที่และความรับผิ ดชอบต่างๆ ให้ผูม้ ี ความรู แ้ ละความสามารถและพิ จารณาผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสม เพื่ อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่และลดการพึงพิงพนักงานรายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่
ความรู ค้ วามสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิจอีกด้วย ดังนั้น บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ผูบ้ ริ หารหลักและสร้างบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยื นโดยลดการพึ่งพิงกรรมการและผูบ้ ริ หารหลักได้

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
ในปัจจุบนั บริ ษัทฯ มี การทาสัญญาเช่าทางการเงิ นหรื อเงินกูย้ ื มกับสถาบันทางการเงิ นต่างๆ เพื่ อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ โดย
ระหว่างปี 2557 ถึ งปี 2559 บริ ษัทฯ มีหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิ นที่กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เท่ากับ 53.12 ล้านบาท เท่ากับ 49.82
ล้านบาท และเท่ากับ 67.62 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 15.44 ร้อยละ 10.22 และร้อยละ 13.22 ของมู ลค่าสิ นทรัพย์รวมในแต่ละปี ทัง้ นี้
ต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่เกิดจากการชาระดอกเบี้ยกับสถาบันทางการเงินที่ทางบริ ษทั ฯ ทาสัญญาเช่าทางการเงิน โดยในระหว่างปี
2557 ถึงปี 2559 บริ ษทั ฯ มีภาระค่าใช้จา่ ยทางการเงิน เท่ากับ 15.21 ล้านบาท เท่ากับ 18.78 ล้านบาท และเท่ากับ 15.72 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 6.49 ร้อยละ 7.11 และร้อยละ 5.23 ของรายได้รวม ตามลาดับ ดังนั้น หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น บริ ษทั ฯ จะมีภาระต้นทุนทาง
การเงินที่เพิ่มขึ้นในการขยายธุ รกิจและอาจกระทบต่อผลการดาเนิ นของบริ ษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ ดี บริ ษัทฯ ตระหนักถึ งผลกระทบและมี การพิ จารณาความเสี่ ยงดังกล่าว ด้วยการกาหนดมู ลค่าของสัญ ญาบริ การ โดย
พิจารณาจากต้นทุนในการจัดหารถทัง้ หมดซึ่ งรวมถึ งต้นทุนทางการเงิน ก่อนกาหนดมูลค่าของสัญญาบริ การ เพื่ อลดความเสี่ ยงดังกล่าว อีกทัง้
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บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในสัญญาเช่าทางการเงินและเงินกูย้ ื มจากสถาบันทางการเงินหลายแห่ง เพื่ อเปรี ยบเทียบความเหมาะสม
ในด้านระยะเวลาและมูลค่ารวมของสัญญากูย้ ื ม นอกจากนี้ ตัง้ แต่ปี 2558 ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนบริ ษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการลงทุนในยานพาหนะ โดยใช้เงิ นทุนของบริ ษัทฯ ส่วนหนึ่ ง ทาให้สามารถต่อรองอัตราดอกเบี้ยลดลงได้ บริ ษัทฯ จึงมี ความเชื่ อมั่นว่ า
ความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานมากนัก

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้
ในปี 2557 ถึ งปี 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 43.01 ล้านบาท 133.95 ล้านบาท และ 93.93 ล้านบาทมีหนี้ สิ น
หมุนเวียนเท่ากับ 112.59 ล้านบาท และ 81.72 ล้านบาท และ 98.36 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงาน 38.99 ล้าน
บาท 42.02 ล้านบาท และ 55.11 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่ งปี 2557 มีมูลค่าหนี้ สิ นหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุ นเวียน เกิดจากบริ ษัทฯ ลงทุน
ขยายจานวนยานพาหนะสาหรับขนส่งอย่างต่อเนื่ องเพื่ อรองรับความต้องการใช้บริ การของลูกค้า โดยบริ ษัทฯ ลงทุนขยายจานวนรถบัสโดยสาร
เท่ากับ 20 คัน การลงทุนดังกล่าวเป็ นการลงทุนผ่านการทาสัญญาเช่าทางการเงิ นหรื อสัญญาเช่าซื้ อยานพาหนะ ซึ่ งเงื่ อนไขในการผ่อนชาระมี
ระยะเวลาประมาณ 4 - 5 ปี ข้ ึนกับเงื่ อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยการผ่อนชาระหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิ นจะมีระยะเวลาสัน้ กว่า
อายุการใช้งานของรถโดยสารที่จะทยอยสร้างรายได้ให้กบั บริ ษัทฯ ส่งผลให้ในช่วงการผ่อนชาระค่างวดรถ บริ ษทั ฯ จะมีสดั ส่วนการผ่อนชาระค่า
งวดรถที่ลงทุนต่อรายได้จากการบริ การสู งกว่าสัดส่วนการสร้างรายได้ของรถ จึงทาให้หนี้ สิ นหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน แต่สาหรั บปี
2558 ทางบริ ษัทฯ ได้ออกหุ น้ สามัญใหม่จานวน 160,000,000 หุน้ เสนอขายหุ น้ สามัญต่อประชาชนทาให้ทางบริ ษัทฯ ได้รับเงินจากการระดม
ทุนสุ ทธิ จานวน 140,550,000 บาท จึงทาให้ ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษัทฯ มีหนี้ สิ นหมุนเวียนต่ ากว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน และ ณ ปี 2559 บริ ษัทฯ มี
หนี้ สิ นหมุนเวียนใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน โดยทางบริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าจะสามารถบริ หารความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระได้ (Default Risk)
หมายเหตุ : 1.คณะกรรมการจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็ นหน่วยงานหนึ่ งภายในบริ ษทั ฯ
2.การจัดตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานนี้ มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
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การควบคุมภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบ
ทัง้ 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมิ นและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ตามแบบประเมิ นความเพียงพอ
ของระบบควบคุ มภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมู ลจากฝ่ ายบริ หาร 5 ด้าน
ประกอบไปด้วย
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ด้านการบริ หารความเสี่ยง
3. ด้านการควบคุมปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
5. ด้านระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ แล้ว
ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็ นแตกต่างจากความเห็ นของคณะกรรมการ โดยบริ ษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชี
ที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึ ง
การมีระบบควบคุมภายในเรื่ องการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ทัง้ นี้ ที่ผา่ นมา การพิ จารณาอนุ มตั ิ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยูภ่ ายใต้การพิจารณาถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังกาหนดนโยบายเพื่ อเพิ่มความระมัดระวังในการทาธุ รกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุ มตั ิการทาธุ รกรรมในอนาคต จะถูก
พิจารณาจากผู ท้ ่ ีไม่มีสว่ นได้เสี ยในธุ รกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ให้ความสาคัญเรื่ องการกากับให้องค์กรเป็ นบริ ษัทฯ จด
ทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริ งให้มากขึ้นด้วย
1. ข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินของผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2559
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งเป็ นผู ส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของบริ ษัทฯ ได้มีรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามควรของกิจการเพื่ อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในกิจการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจาปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งทางผู ต้ รวจสอบบัญชีได้พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในในประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ โดยได้รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รับทราบแล้ว
1. ระบบขายและรับเงิน
1.1 การบันทึกรายได้ท่ ีให้บริ การแล้วแต่ยงั ไม่ได้วางบิลไม่ครบถ้วน
ข้อสังเกต :จากการตรวจสอบการตรวจตัดยอดรายได้คา่ บริ การที่ให้บริ การแล้วแต่ยงั ไม่ได้วางบิลที่จดั ทาโดยแผนกปฎิบตั ิการ
พบว่าข้อมูลของจานวนเที่ยวที่ได้ให้บริ การแล้ว แต่ยงั ไม่ได้วางบิล ไม่ครบถ้วน ดังนี้

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

ชื่ อลูกค้า
บจ. ชูฮะสึ (ประเทศไทย)
บจ. อีเลคโทรลักซ์
ประเทศไทย (EMA)

เส้นทางให้บริ การ
สายระยอง+สุขุมวิท
(O.T.)
บ้านค่าย

จานวนเที่ยววิ่งที่ยงั
ไม่ได้วางบิลที่จดั ทา
โดยแผนกปฏิ บตั ิการ

จานวนเที่ยววิ่งที่ยงั ไม่ได้
วางบิลที่ถูกต้อง

ผลต่าง

7 เที่ยว

8 เที่ยว

506.00

5 เที่ยว

9 เที่ยว

3,556.00
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ข้อเสนอแนะ
เพื่ อให้มน่ั ใจว่าการรับรู ร้ ายได้จากการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ครบถ้วนและถูกต้องในแต่ละงวดบัญชีบริ ษทั ฯ ควรจัดให้มีการสอบทาน
เอกสารตรวจตัดยอดรายได้ท่ ีได้ให้บริ การแล้วแต่ไม่ได้วางบิลโดยเจ้าหน้าที่ ที่เป็ นอิสระจากแผนกปฎิ บตั ิการ เป็ นประจาทุกไตรมาสพร้อมทัง้ ลง
นามทุกครั้ง เพื่ อเป็ นหลักฐานการสอบทาน
นอกจากนี้ เพื่ อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี บริ ษัทฯ ควรจัดทาเอกสารใบสั่งงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมทัง้ ให้เลขที่และจัดเรี ยง
เข้าแฟ้มตามลาดับเลขที่ของเอกสาร เพื่ อให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกรายได้คา่ บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเห็ นของฝ่ ายบริ หาร
เห็ นด้วยกับข้อเสนอแนะโดยทางบริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางแก้ไขดังนี้
(1) การกาหนดขอบเขตราคาและช่วงเวลาที่ชดั เจน
(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบตั ิการจะทาการ Reconfirm รายได้คา่ บริ การกับทางลูกค้าเพิ่มเติมในช่วงเวลา 26 - 31 วันของทุกไตรมาส
(3) การให้บริ การนอกเหนื อจากสัญญาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการควบคุม เอกสารใบงานการวิ่งงานจากทางนักขับทุกรายการ
อย่างเคร่งครัด
(4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีทาการตรวจสอบเอกสารตัดยอดรายได้ท่ ีให้บริ การแล้วแต่ยงั ไม่ได้วางบิลว่าครบถ้วน ถูกต้องตามไตรมาส
พร้อมทัง้ ติดตามหาสาเหตุ หากพบความผิดปกติ จะทาการเสนอต่อผูบ้ ริ หารให้รับทราบทันที
1.2 ใบเสนอราคาไม่มีการลงนามโดยผูต้ ิดต่อขอรับบริ การ
ข้อสังเกต : จากการตรวจสอบพบว่า บริ ษทั ฯ มีการส่งเอกสารใบเสนอราคาการให้บริ การแก่ลูกค้า แต่เอกสารดังกล่าวไม่มี
การลงนามยื นยันการตกลงราคาจากผูต้ ิดต่อขอรับบริ การ ยกตัวอย่างเช่น
ชื่ อลูกค้าที่ให้บริ การ
THE SIAM UNITED STEEL(1995) CO.,LTD.
TRIUMPH AVIATION SERVICE ASIA LTD.

ประเภทการให้บริ การ
เพิ่มเส้นทางปากน้า -หอนาฬิกา
Standby Van in Bangkok

CARDINAL HEALTH 222 (THAILAND)LTD.

รับส่งพนักงานจาก Cardinal Health ไป
ลานจอดรถ ATP 30 มาบตาพุด

ราคาที่เสนอ
เที่ยวละ 400 บาท
1,500 บาทต่อวัน
ค่าน้ามัน 3.5 บาทต่อ กม.
เที่ยวละ 700 บาท

ข้อเสนอแนะ
บริ ษัทฯ ควรให้ผูต้ ิ ดต่อขอรับบริ การลงนามเพื่ อยื นยันการตกลงรับการให้บริ การ เพื่ อให้ม่นั ใจว่ารายได้จากการให้บริ การได้ถูก
บันทึกบัญชีครบถ้วนและถูกต้องตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ความเห็ นของฝ่ ายบริ หาร
เห็ นด้วยกับข้อเสนอแนะ โดยทางบริ ษัทฯ ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการต้องเก็บหลักฐานทุกกรณี ท่ ีเกี่ยวข้องกับการตกลง
ราคาหรื อการเปลี่ยนแปลงราคา และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในการให้บริ การกับลูกค้า พร้อมทัง้ การตอบกลับจากลูกค้าเป็ นหลักฐาน
เพื่ อควบคุมการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามรายละเอียดที่ได้ตกลงร่วมกัน
2. ระบบจัดซื้ อและต้นทุนบริ การ
2.1 การบันทึกค่าบริ การจากรถร่วมที่ใช้บริ การแล้วแต่ยงั ไม่ถูกวางบิลไม่ครบถ้วน
ข้อสังเกต : จากการตรวจสอบการตรวจตัดยอดค่าใช้จา่ ยจากรถร่วมที่ใช้บริ การแล้วแต่ยงั ไม่ได้ถูกวางบิลที่จดั ทาโดยแผนกปฎิบตั ิ
การ พบว่าข้อมูลจานวนเที่ยวที่ได้ใช้บริ การแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ ไม่ครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น
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ชื่ อลูกค้า

ชื่ อผูใ้ ห้บริ การรถร่วม

ไตรมาสที่ 1

บจ. ชูฮะสึ (ประเทศไทย)

นายวินัย พุม่ พิศ

ไตรมาสที่ 2

Hanwa Steel Service
(Thailand)Co.,Ltd.

นายจีระศิ ษฐ์ อิ่ม
สวัสดิ์

เส้นทาง
ให้บริ การ
นาตาขวัญ
สายอ่างศิ ลา

จานวนเที่ยววิ่งที่ยงั
ไม่ได้วางบิลที่จดั ทา
โดยแผนกปฏิบตั ิการ

จานวนเที่ยววิ่งที่
ยังไม่ได้วางบิลที่ถูกต้อง

12 เที่ยว

13 เที่ยว

418.00

6 เที่ยว

10 เที่ยว

2,320.00

ผลต่าง

ข้อเสนอแนะ
เพื่ อให้ม่นั ใจว่าการรับรู ต้ น้ ทุนจากการบริ การของบริ ษัทฯ ครบถ้วนและถู กต้องในแต่ละงวดบัญชี บริ ษัทฯ ควรจัดให้มีสอบทาน
เอกสารตรวจตัดยอดค่าบริ การจากรถร่วมที่ยงั ไม่ได้รับวางบิลโดยเจ้าหน้าที่ ที่เป็ นอิสระจากแผนกปฎิบตั ิการ เป็ นประจาทุกไตรมาสพร้อมทัง้ ลง
นามทุกครั้ง เพื่ อเป็ นหลักฐานการสอบทาน
นอกจากนี้ เพื่ อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี บริ ษทั ฯ ควรจัดทาเอกสารใบสัง่ งานแก่รถร่วมบริ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ ให้
เลขที่และจัดเรี ยงเข้าแฟ้มตามลาดับเลขที่ของเอกสาร เพื่ อให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วนถู กต้องของการบันทึกต้นทุนบริ การได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ความเห็ นของฝ่ ายบริ หาร
เห็ นด้วยกับข้อเสนอแนะ โดยทางบริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางแก้ไขดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะทาการ Reconfirm ค่าใช้จา่ ยรถร่วมกับทางรถโดยสารร่วมในช่วงเวลา 26 - 31 วัน ของทุกไตร
มาส
(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะทาการตรวจสอบเอกสารการตัดยอดค่าใช้จา่ ยจากรถโดยสารร่วมบริ การ ว่าได้มีการวางบิลครบถ้วนและ
ถูกต้องตามไตรมาส พร้อมทัง้ ติดตามหาสาเหตุ หากพบความผิดปกติจะทาการเสนอต่อผูบ้ ริ หารให้รับทราบทันที
2. ข้อสังเกตการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ของผูต้ รวจสอบภายในประจาปี 2559
บริ ษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริ ษัทฯ พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด ให้ปฏิ บตั ิหน้าที่เป็ นผู ต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นมา ซึ่ งมีนายกิตติ ศกั ดิ์ ชนกมาตุ เป็ นผู ร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิ บตั ิหน้าที่ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด และนายกิตติศกั ดิ์ ชนกมาตุ
แล้วเห็ นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่ องจากเป็ นผู ท้ ่ ีมีความอิสระ มีความรู ค้ วามสามารถในการตรวจสอบส่วนงาน
ต่างๆ และมีความเข้าใจในธุ รกิจ เป็ นอย่างดี โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ผู ต้ รวจสอบ
ภายในได้ยึดแนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทาโดยสมาคมผูต้ รวจสอบระบบการควบคุม
ภายในแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ว่าจ้างบริ ษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งดาเนิ นการสอบทานระบบ
การควบคุมภายในแต่ละระบบงานเป็ นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสอบทาน
ครั้งที่

ช่วงเวลาที่เข้าตรวจทาน

1/2559

11 - 29 มกราคม

2/2559

เรื่ องที่ตรวจสอบ
กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล (ไม่รวมการจ่ายเงินเดื อน)

28 มีนาคม - 8 เมษายน กระบวนการบริ หารจัดการวงจรายจ่าย

3/2559

4 - 5 กรกฎาคม

การบริ หารทรัพย์สิน (ยานพาหนะและอะไหล่)

4/2559

11 - 21 ตุลาคม

การบริ หารจัดการกระบวบการเดินรถ
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การเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 3 สิ งหาคม 2559
ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
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หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและค่าบริ การตรวจสอบภายใน ประจาปี 2559 โดยมีมติอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ความเห็ นของผูต้ รวจสอบภายใน
- การสอบทานครั้งที่ 1/2559 ทางผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เมื่ อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
ความเห็ นว่าจากผลการตรวจประเมินกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น บริ ษัทฯ มีแนวทางการ
ปฎิ บตั ิ งานอย่างชัดเจน ทัง้ มี การจัดทาคู ม่ ื อต่างๆ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ ตามควรเพิ่ มเติ มในเรื่ องของการกาหนด
ระเบียบ/นโยบายบางกระบวนการให้ครอบคลุ มการปฎิ บตั ิ งานในปั จจุบนั เช่น การสรรหาและคัดเลื อกบุคลากร ,สวัสดิ การและ
ผลตอบแทน การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร ทัง้ นี้ ควรมีการวางแผนอัตรากาลังพลประจาปี ให้ชดั เจน การจัดเก็บเอกสารประกอบ
แฟ้มประวัติพนักงาน การจัดทาเอกสารหลักฐานการหักเงิ นคา้ ประกัน รวมถึ งการคานวณชัว่ โมงการทางานและชัว่ โมงการทางาน
ล่วงเวลาให้มีความถูกต้อง
- การสอบทานครั้งที่ 2/2559 ทางผูต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เมื่ อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดย
มีความเห็ นว่าจากผลการตรวจประเมินกระบวนการระบบงานรายจ่าย ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 นั้น บริ ษทั ฯ มีแนวทางปฎิบตั ิงาน
อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ มีการจัดทาคูม่ ื อในกระบวนการต่างๆ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการที่สาคัญ เช่น
การควบคุมเอกสารใบขอซื้ อ และการติดตามการสั่งซื้ อ เป็ นต้น สาหรับการปฏิบตั ิงานในกระบวนงานที่สาคัญอื่ นพบว่าเจ้าหน้าที่ได้
ปฏิ บตั ิ งานในกระบวนงานที่ สาคัญอื่ นพบว่าเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิ บตั ิ งานเป็ นไปอย่างถู กต้องตามนโยบายหรื อระเบียบปฏิ บตั ิ ท่ ีกาหนด
พร้อมทัง้ ผ่านกระบวนการสอบทานอย่างผูม้ ีอานาจอย่างเหมาะสม
- การสอบทานครั้งที่ 3/2559 ทางผู ต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เมื่ อวันที่ 3 สิ งหาคม 2559 โดยมี
ความเห็ นว่าจากผลการตรวจประเมิ นกระบวนการบริ หารสิ นทรัพย์ - ยานพาหนะและอะไหล่ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นั้น
บริ ษทั ฯ มีแนวทางการปฎิบตั ิงานอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ มีการจัดทาคูม่ ื อในกระบวนการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุก
กระบวนการที่สาคัญ เช่น การจาหน่ ายเศษซาก/อะไหล่อ่ ื นและกรณี การนาส่งซ่อมภายนอก เป็ นต้น สาหรับการปฏิ บตั ิ งานใน
กระบวนการที่สาคัญอื่ นพบว่า ไม่มีการจัดทาทะเบียนคุมอุปกรณ์เสริ มที่ประกอบอยู ่ภายในยานพาหนะไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน,ผลการตรวจนับอะไหล่จริ งไม่ตรงกับยอดคงเหลื อในระบบ Back Office และแผนกการบารุ งรักษายานพาหนะไม่ครอบคลุม
ประเภทรถตูป้ ระจาปี 2559 ทัง้ นี้ กระบวนการต่างๆ ผ่านการสอบทานจากผูม้ ีอานาจอย่างเหมาะสม
- การสอบทานครั้งที่ 4/2559 ทางผู ต้ รวจสอบภายในได้นาเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย
จากผลการตรวจประเมินกระบวนการบริ หารจัดการการเดินรถ ซึ่ งได้ทาการรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2559 นั้น พบว่า การควบคุมภายในที่สาคัญ บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดให้มีพร้อมทัง้ สื่ อสารให้พนักงานและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องรับทราบ
อย่างทัว่ ถึ ง อันได้แก่ แนวทางปฏิ บตั ิงานที่ชดั เจน คูม่ ื อการปฏิ บตั ิงานที่สาคัญ ทัง้ นี้ ในส่วนของการปฏิ บตั ิงานตามระเบียบที่บริ ษั ทฯ
กาหนดนั้น ยังคงพบข้อบกพร่องบางส่วน อาทิเช่น การบันทึ กข้อมูลผลการตรวจสารเสพติด หรื อการวัดค่าแอลกอฮอล์ และข้อมูล
อัตราความเร็ วรถในระบบ ที่ยงั ไม่ครบถ้วนอยูบ่ า้ ง
3. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาปี 2560
ทางบริ ษัทฯ ยังคงว่าจ้าง บริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด ทาหน้าที่เป็ นผู ต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในต่ อไปในปี
2560 พร้อมทัง้ ได้ให้บริ ษัท พี แอนด์แอล อิ นเทอร์นอล ออดิ ท จากัด ได้นาเสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุ มภายในประจาปี 2560 ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/ 2559 เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีมติรับทราบแผนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในประจาปี 2560
จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 : การประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
- ครั้งที่ 2 : IT Audit – General Control
- ครั้งที่ 3 : ระบบงานวงจรรายได้
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- ครั้งที่ 4 : ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน : ตามมาตรฐาน ISO 39001
- ครั้งที่ 5 : ระบบการติดตาม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 4
โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของเรื่ องที่นาเสนอดังกล่าวมีความจาเป็ นที่จะได้รับการตรวจสอบและควบคุมดูแล
อย่างสม่ าเสมอเนื่ องจากเป็ นกิจกรรมหลักของบริ ษทั ฯ
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รายการระหว่างกัน
บริ ษัทมี รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริ ษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี ผูถ้ ื อหุ น้ กลุม่ เดียวกัน หรื อมี
กรรมการร่วมกัน หรื อมี บุคคลที่เกี่ยวโยงของผู บ้ ริ หาร กรรมการ และผู ถ้ ื อหุ น้ ของบริ ษัท เข้าเป็ นกรรมการ ผู ม้ ีอานาจควบคุม และผู ถ้ ื อหุ น้ ของ
บุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการตรวจสอบและสอบทานถึ งความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล
ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทน และเงื่ อนไขต่างๆ ตามธุ รกิจปกติทว่ั ไป ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ ีมีรายการระหว่างกันกับ
บริ ษทั สาหรับงวดบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 มีดงั นี้
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รายการระหว่างกัน
ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

1

นางสาวนันทิยา พานิ ชชีวะ

- ผูถ้ ื อหุน้ ของบริ ษทั ฯ
- น้องสาวนายชาติ
ชายฯ

=> เงินกูย้ ื มระยะสัน้
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ กูย้ ื มเงินจาก
นางสาวนันทิยาฯ เพื่ อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
=> ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ฯ มีดอกเบี้ยจ่ายจากการ
กูย้ ื มเงินระยะสัน้ จากนางสาวนันทิ
ยาฯ

2

นายวิวฒั น์ กรมดิษฐ์

- ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ
- ที่ปรึ กษาบริ ษทั

=>ค่าที่ปรึ กษา

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
รายการ
31 Dec.15 31 Dec.16
ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
ยอดค่าใช้จา่ ยทัง้ ปี
0.29
-

ยอดค่าที่ปรี กษาทัง้
ปี

บริ ษทั ฯ แต่งตัง้ นายวิวฒั น์ฯ เป็ นที่
ปรึ กษา โดยมีหน้าที่ให้คาปรึ กษา
และให้แนวทางในการดาเนิ นธุรกิจ
แก่บริ ษทั ฯ

0.3

0.6

0.0

0.1

เช็คจ่ายล่วงหน้า
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
- ปี 2557 บริ ษัทฯ กูย้ ื มเงิ นจากนางสาวนันทิ ยาฯ จานวน 5.00 ล้านบาท
อายุ 1 ปี เพื่ อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยคิ ดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 8.50 ต่อปี ซึ่งบริ ษัทฯ จานารถบัสโดยสารของบริ ษทั ฯ จานวน 2
คัน ได้แก่ ทะเบียนเลขที่ 30-2641 จังหวัดชลบุรี และทะเบียนเลขที่ 302646 จังหวัดชลบุรี เป็ นหลักประกันหนี้ ดังกล่าว โดยนางสาวนันทิ ยาฯ
นาเงิ นทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินมาให้กูย้ ื ม ทัง้ นี้ อัตราดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ื ม
ระยะสัน้ ดังกล่าวมีอตั ราที่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ื มระยะสัน้ ที่บริ ษัทฯ
ได้รับจากเจ้าหนี้ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง
- ปี 2558 ในเดื อนกันยายน ทางบริ ษทั ฯ ได้จา่ ยชาระคื นเงินกูย้ ื มทัง้ จานวน
แล้ว พร้อมทัง้ ได้รับคื นสมุดทะเบียนรถบัสทัง้ 2 คันเรี ยบร้อยแล้ว
- บริ ษัท ฯ แต่งตัง้ นายวิ วฒั น์ฯ เป็ นที่ ปรึ กษาในการดาเนิ นธุ รกิ จจากมติ ท่ ี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่ อ
วันที่ 25 มี นาคม 2558 เนื่ องจาก นายวิ วฒั น์ฯ เป็ นผู เ้ ชี่ ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ ในธุ รกิ จ ที่ เกี่ ยวข้อ งมายาวนาน โดยนายวิ ว ฒ
ั น์ ฯ ได้รั บ
ค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึ กษาเป็ นรายเดื อนในอัตราคงที่
- ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่ อวันที่ 14 ธันวาคม
2558 มีมติให้ปรับเพิ่ มค่าตอบแทนตาแหน่งที่ปรึ กษาธุรกิจ จากเดิ มเดื อน
ละ 20,000 บาท (ซึ่ งไม่รวมภาษี ณ ที่ จ่าย 5%) เป็ น เดื อนละ 50,000
บาท (ซึ่ งไม่รวมภาษี ณ ที่ จ่าย 5%) เพื่ อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิ ดชอบที่เพิ่ มขึ้นจากการขยายตัวของธุ รกิจ ภายหลัง
จากการที่ บริ ษัทฯ ได้ระดมทุ นด้วยการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่ มทุนให้แก่
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ ม เอ ไอ โดยค่าตอบแทนใหม่ด ังกล่าว มี ผ ลตัง้ แต่ว นั ที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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ลาดับ
3

4

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บมจ.ไทยศรี ประกันภัย

บจก.กรมดิษฐ์พาร์ค

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุม่ นายชาติชาย
พานิ ชชีวะ โดยนาย
ชาติชายฯ เข้าเป็ น
กรรมการในบริ ษทั
ดังกล่าว

=> ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
รายการ
31 Dec.15 31 Dec.16
ยอดค่าใช้จา่ ยทัง้ ปี
5.8
5.2

บริ ษทั ฯ ทาสัญญาประกันภัยรถ
กับ บมจ.ไทยศรี ประกันภัย
=> ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
=> ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย

ยอดปลายงวด
ยอดปลายงวด

3.0
2.5

2.0
1.6

ยอดค่าใช้จา่ ยทัง้ ปี

1.1

1.1

ยอดค้างจ่าย

0.1

0.1

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ => ค่าเช่าพื้ นที่ ค่าบริ การและค่า
กลุม่ นายวิวฒั น์ฯ เข้า เช่าที่ดิน
เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ดังกล่าว
บริ ษทั ฯ มีรายการค่าเช่าและ
ค่าบริ การค้างจ่ายกับบจก.กรม
ดิษฐ์พาร์ค
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
- ปี 2559 บริ ษัท ฯ มี รถโดยสารเพื่ อให้บ ริ ก ารจ านวน 176 คัน และรถ
สนับสนุ นจานวน 7 คัน โดยบริ ษัทฯ ทากรมธรรม์ประกันภัยรถสาหรับ
บริ ษั ท ฯ ทุ ก คัน ซึ่ งให้ค วามคุ ม้ ครองต่อ ชี วิ ต ร่ างกายหรื ออนามัย ของ
บุคคลภายนอกและผู โ้ ดยสารในรถ คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก และคุม้ ครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย
เพื่ อป้ อ งกัน ความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ นในอนาคต โดยบริ ษั ท ฯ ท า
ประกันภัยรถกับ บริ ษัทฯ ประกันภัยชัน้ นารวม 3 ราย เพื่ อคุม้ ครองการ
เดินรถ และคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร พนักงานขับ รวมถึงตัวรถ
- ปี 2559 บริ ษัท ฯ ทาประกัน ภัยรถกับ บมจ.ไทยศรี ป ระกัน ภัย รวม 86
กรมธรรม์ โดยบริ ษั ท ฯ ได้เปรี ย บเที ย บค่า เบี้ ยประกัน และเงื่ อนไขที่
เกี่ยวข้องก่อนตัดสิ นใจทาประกัน ซึ่ งมี บางกรณี ท่ ี ลูกค้าบางรายจะขอให้
บริ ษัท ฯ ท ากรมธรรม์ท่ ี เพิ่ มความคุ ม้ ครอง ทั้งด้านจ านวนเงิ น รวมถึ ง
เงื่ อนไขการคุม้ ครอง ซึ่ ง บมจ.ไทยศรี ประกันภัย ได้เสนอเงื่ อนไขตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า และมีความสมเหตุสมผล
- บริ ษัทฯ เช่าพื้ นที่อาคารชัน้ 1 อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค ในนิ คมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัด ชลบุ รี กับ บจก.กรมดิ ฐ ษ์ พ าร์ ค เพื่ อใช้เ ป็ นอาคาร
สานักงาน บนพื้ นที่ รวม 238 ตารางเมตรในอัตราค่าเช่าต่อเดื อนเท่ากับ
16,560 บาท รวมระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2557 - 30
เมษายน 2560 รวมถึงทาสัญญาจ้างบริ การด้านสาธารณูปโภค ภายนอก
พื้ นที่ เช่ากับ บจก.กรมดิ ฐษ์พ าร์ค ส าหรับ การดูแ ลความเรี ยบร้อยด้าน
จราจร ความสะอาด ที่ จอดรถ และสาธารณู ปโภคภายในโครงการ ใน
อัต ราค่ า เช่ า เดื อนละ 12,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี ตั้ง แต่ว ัน ที่ 1
พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2560 และท าสัญ ญาเช่าที่ ดิ นบริ เวณ
ด้านหลังอาคารสานักงาน อาคารกรมดิษฐ์ เนื้ อที่ประมาณ 600 ตารางวา
เพื่ อใช้เป็ นสถานที่จอดรถและโรงซ่อมบารุ ง ระยะเวลาเช่า 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่
1 กัน ยายน 2558 - 31 สิ ง หาคม 2560 โดยมี อ ัต ราค่า เช่า เดื อ นละ
30,000 บาท ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ เป็ นผูร้ ับผิ ดชอบต่อค่าสาธารณู ปโภคภายใน
พื้ นที่เช่าด้วยตนเอง ตามอัตราการใช้ท่ ีเกิดขึ้นจริ ง โดยเป็ นการจ่ายชาระ
ผ่านบจก.กรมดิษฐ์พาร์ค ในอัตราตามกาหนดไว้ในสัญญา
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ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

4

บจก.กรมดิษฐ์พาร์ค

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุม่ นายวิวฒั น์ฯ เข้า
เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ดังกล่าว

5

บจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
นางสาวนิ ชานันท์ฯ
ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ โดย
นางสาวนิ ชานันท์ฯ
เป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ดังกล่าว

ลักษณะรายการ

=>รายได้คา่ บริ การ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
รายการ
31 Dec.15 31 Dec.16

ยอดค่าใช้จา่ ยทัง้ ปี

3.6

3.6

ยอดค้างจ่าย

0.9

0.9

บริ ษทั ฯ จ้างบริ การรถร่วมจาก
บจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์
=> รายได้คา่ บริ การค้างจ่าย
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
- บริ ษัท ฯ ได้เปรี ยบเที ยบค่าเช่าสานักงาน ค่าบริ การสถานที่ และค่าเช่า
ที่ดิน กับพื้ นที่ขา้ งเคียง พบว่าอัตราค่าเช่าสานักงานของบริ ษัทฯ ต่ ากว่าผู ้
เช่ารายอื่ นในพื้ นที่ ใกล้เคียง เนื่ องจากบริ ษัทฯ เช่ามาเป็ นระยะเวลานาน
ประกอบกับขนาดพื้ นที่มากกว่าผูเ้ ช่ารายอื่ น จึ งทาให้ได้รับอัตราค่าเช่าที่
ต่ากว่าผูเ้ ช่ารายอื่ น
- ปี 2559 ทางบริ ษัทฯ ยังดาเนิ น การเช่าตามสัญญาเช่าพื้ นที่ และบริ การ
อาคารชัน้ ที่ 1 อาคารกรมดิ ษฐ์พาร์ค รวม 238 ตารางเมตรและสัญญา
เช่าที่ดินบริ เวณด้านหลังสาหรับใช้เป็ นสถานที่ จอดรถและโรงซ่อมเนื้ อที่
ประมาณ 600 ตารางวา ซึ่ งมี คา่ ใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นทัง้ หมดในงวด 1.1 ล้าน
บาท
- บริ ษัทฯ ยังมีรายการค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่ายจานวน 0.13 ล้านบาท
ตามอัตราการใช้จริ งในเดื อนธันวาคม 2559 ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิน
- บริ ษทั ฯ แต่งตัง้ นางสาวนิ ชานันท์ฯ เป็ นผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ การจากมติ ท่ ี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
- บริ ษัทฯ ว่าจ้างรถบัสร่วมบริ การ 2 คันจากบจก.เอ็นพีอาร์ ทรานส์ ทัวร์ เพื่ อ
ให้บริ การรับ-ส่งพนักงานของลูกค้าที่จดั ทาสัญญามาตัง้ แต่ชว่ งแรกบริ ษัทฯ
ก่อตัง้ เนื่ องจากในขณะนั้นบริ ษัทฯ ต้องการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน
เพื่ อที่บริ ษัทฯ จะได้ไม่ตอ้ งลงทุนรถบัสของตนทัง้ หมดในการบริ การ ซึ่ งรถ
ของบจก.เอ็นพี อาร์ ทรานส์ ทัวร์ เป็ นรถที่วิ่ งกับบริ ษัทฯ มาตัง้ แต่บริ ษัทฯ
ก่อตัง้ เรื่ อยมาจนถึ งปัจจุบนั ทัง้ นี้ การว่าจ้างรถบัสร่วมจากบจก.เอ็นพีอาร์
ทรานส์ ทัวร์ และรถบัสร่วมบริ ก ารรายอื่ น มี เงื่ อนไขและราคาค่าบริ ก าร
เดียวกัน กับรถร่วมบริ การรายอื่น
- ปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี พ ัน ธมิ ต รรถร่ ว มบริ การกว่า 58 รายที่ มี ร ถร่ ว ม
ให้บริ การรวมทัง้ สิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูโ้ ดยสารร่วมบริ การจานวน 80
คัน และรถบัสโดยสารร่ ว มบริ การจ านวน 10 คัน ทัง้ นี้ บริ ษัท ฯ ไม่มี
นโยบายรับรถบัสโดยสารร่วมบริ การเพิ่มในอนาคต
- บริ ษั ท ฯ ว่า จ้า งรถบัส ร่ ว มบริ การจ านวน 2 คัน จากบจก.เอ็ น พี อ าร์
ทรานส์ ทัวร์ เพื่ อให้บริ การรับ -ส่งพนักงานของลูกค้า โดยมี เครดิ ตเทอม
60 วัน โดยมี ยอดค้างชาระจานวน 0.88 ล้านบาทและในระหว่างงวดมี
รายได้คา่ บริ การรถร่วมที่ตอ้ งจ่ายให้ทงั้ หมด 3.55 ล้านบาท
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ลาดับ
6

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายอาพล เตชากูล

ลักษณะความสัมพันธ์
- น้องชายนายปิ ยะ เต
ชากูล

ลักษณะรายการ
=>รายได้คา่ บริ การ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
รายการ
31 Dec.15 31 Dec.16
ยอดค่าใช้จา่ ยทัง้ ปี
0.4
0.1

บริ ษทั ฯ จ้างบริ การรถร่วมจาก
นายอาพลฯ

7

นายวินัย พุม่ พิศ

- นายวินัยฯ เป็ น
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ

=> รายได้คา่ บริ การค้างจ่าย

ยอดค้างจ่าย

-

0.1

=>รายได้คา่ บริ การ

ยอดค่าใช้จา่ ยทัง้ ปี

-

1.3

ยอดค้างจ่าย

-

0.3

บริ ษทั ฯ จ้างบริ การรถร่วมจาก
นายวินัยฯ
=> รายได้คา่ บริ การค้างจ่าย
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
- บริ ษทั ฯ ว่าจ้างรถตูร้ ่วมบริ การ 1 คันจากนายอาพลฯ เพื่ อให้บริ การรับ-ส่ง
พนั ก งานของลู ก ค้า บางรายที่ ต้อ งการใช้ร ถตู โ้ ดยสารในการรั บ -ส่ ง
พนักงาน ซึ่ งบริ ษัทฯ ว่าจ้างรถตูร้ ่วมบริ การในการดาเนิ นธุ รกิจ เนื่ องจาก
การดาเนิ นธุ รกิ จด้วยรถตูข้ องบริ ษัทฯ เอง จะมี อตั ราการทากาไรที่ต่ าไม่
คุม้ ค่าในการลงทุน ทัง้ นี้ รถตูร้ ่วมบริ การของนายอาพลฯ เป็ นรถตูร้ ่ว ม
บริ การที่ว่ ิงกับบริ ษัทฯ มาตัง้ แต่บริ ษทั ฯ ก่อตัง้ เรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั ทัง้ นี้
การว่าจ้างรถร่วมจากนายอาพลฯ และรถร่วมบริ การรายอื่ น มี เงื่ อนไข
และราคาค่าบริ การเดียวกันกับรถร่วมบริ การรายอื่ น
- ปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี พ ัน ธมิ ต รรถร่ ว มบริ การกว่า 58 รายที่ มี ร ถร่ ว ม
ให้บริ การรวมทัง้ สิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูโ้ ดยสารร่วมบริ การจานวน 80
คัน และรถบัสโดยสารร่ ว มบริ การจ านวน 10 คัน ทัง้ นี้ บริ ษัท ฯ ไม่มี
นโยบายรับรถบัสโดยสารร่วมบริ การเพิ่มในอนาคต
- บริ ษั ท ฯ ว่า จ้า งรถตู ร้ ่ ว มบริ การจ านวน 1 คัน จากนายอ าพลฯ เพื่ อ
ให้บริ การรับ-ส่งพนักงานของลูกค้าโดยมีเครดิ ตเทอม 60 วัน โดยมียอด
ค้างชาระจานวน 0.05 ล้านบาทและในระหว่างงวดมี รายได้คา่ บริ การรถ
ร่วมที่ตอ้ งจ่ายให้ทงั้ หมด 0.05 ล้านบาท
- บริ ษัทฯ แต่งตัง้ นายวิ นัยฯ เป็ นผู จ้ ดั การฝ่ ายปฏิ บตั ิ การจากมติ ท่ ีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จึ ง
ต้องเปิ ดเผยรายการระหว่างกันโดยเริ่ มตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
- ปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี พ ัน ธมิ ต รรถร่ ว มบริ การกว่า 58 รายที่ มี ร ถร่ ว ม
ให้บริ การรวมทัง้ สิ้ น 90 คัน แบ่งเป็ นรถตูโ้ ดยสารร่วมบริ การจานวน 80
คัน และรถบัสโดยสารร่ ว มบริ การจ านวน 10 คัน ทัง้ นี้ บริ ษัท ฯ ไม่มี
นโยบายรับรถบัสโดยสารร่วมบริ การเพิ่มในอนาคต
- บริ ษัทฯ ว่าจ้างรถตูร้ ่วมบริ การจานวน 2 คันจากนายวิ นัยฯ เพื่ อให้บริ การ
รับ-ส่งพนักงานของลูกค้าโดยมี เครดิ ตเทอม 60 วัน โดยมี ยอดค้างชาระ
จานวน 0.29 ล้านบาทและในระหว่างงวดมีรายได้คา่ บริ การรถร่วมที่ตอ้ ง
จ่ายให้ทงั้ หมด 1.26 ล้านบาท
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ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสี ย หรื อ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องรายงานต่อกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้งเพื่ อพิ จารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มี ความเห็ นว่ารายการระหว่างกันมี ความสมเหตุสมผล เป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้า
โดยทัว่ ไป และถื อเป็ นการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับบุคคลหรื่ อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องอื่ น รวมทัง้ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษั ท

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกัน
กรณี ท่ ีมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเ กี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้
ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู บ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
และมี เงื่ อนไขการค้าปกติ หรื อราคาตลาด ภายใต้เงื่ อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่กอ่ ให้เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั สามารถดาเนิ นการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุ มตั ิ และจัดทารายงานสรุ ปเพื่ อรายงาน
ให้กบั ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
บริ ษัทจะจัดให้มีความเห็ นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ สาหรับในกรณี ท่ ีมีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้าปกติ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ท่ ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริ ษทั จะพิจารณาให้ผูป้ ระเมิ นราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรื อผูต้ รวจสอบบัญชี เป็ นผู ใ้ ห้ความเห็ นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจและให้ความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษัท
หรื อผูถ้ ื อหุ น้ ตามแต่กรณี เพื่ ออนุ มตั ิรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการ ทัง้ นี้ บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู ส้ อบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ การพิจารณา
อนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ ง
หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู ท้ ่ ีอาจมีความขัดแย้งหรื อมีสว่ นได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้น ๆ

การอนุ มตั ิในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัท กับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ในอนาคตหากบริ ษทั มีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บริ ษทั จะกาหนด
เงื่ อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรี ยบเทียบได้กบั เงื่ อนไขหรื อราคาที่เกิดขึ้ นกับ
ธุ รกิ จประเภทเดี ยวกันที่ บริ ษัทกระทากับบุ คคลภายนอก ทัง้ นี้ บริ ษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ใ้ ห้ความเห็ นเกี่ ยวกับราคา อัตรา
ค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณี ท่ ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะพิจารณาให้ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ น
ผู ใ้ ห้ความเห็ นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่ อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจและให้ความเห็ นต่อ
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คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู ถ้ ื อหุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู ส้ อบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุ มตั ิ
รายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่ นใดกับบริ ษัทและจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่ อให้คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึ่ งบริ ษัทจะต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคั บ
ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึ งการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทา
รายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และตามมาตรฐานบัญชีท่ ีกาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริ ษทั จะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องที่ไม่ใช่การดาเนิ นธุ รกิจตามปกติของบริ ษทั

มาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุน
เพื่ อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุน ถ้ามีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสี ย
หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะจัดให้มีการนาเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุ มคณะกรรมการที่ มี กรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ เพื่ อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทจะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึ งการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
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สรุ ปข้อมูลทางการเงิน
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ น
สิ นค้าคงเหลื อ
ภาษี เงินได้ถูกหัก ณ ที่จา่ ยรอรับคื น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ื มระยะสัน้ - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่ น
ส่วนของหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ ื มระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่ งปี
หนี้ สิ นหมุนเวียนอื่ น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ื มระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
หนี้ สิ นภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สิ นไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท
%
10.83
3.15%
23.11
6.72%
0.49
0.14%
1.65
0.48%
6.93
2.01%
43.01
12.50%
0.43
0.12%
295.50
85.87%
5.05
1.47%
0.12
0.04%
301.10
87.50%
344.12 100.00%
19.42
5.64%
5.00
1.45%
30.48
8.86%
53.12
15.44%

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ว)
สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท
%
97.48
20.00%
24.85
5.10%
0.60
0.12%
2.61
0.54%
8.41
1.73%
133.95
27.49%
1.48
0.30%
345.13
70.82%
6.23
1.28%
0.52
0.11%
353.37
72.51%
487.32 100.00%
30.93
6.35%
49.82
10.22%

สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 59
ล้านบาท
%
44.99
8.80%
35.83
7.00%
0.51
0.10%
2.63
0.51%
9.97
1.95%
93.93 18.36%
2.90
0.57%
404.81
79.14%
9.22
1.80%
0.66
0.13%
417.59 81.64%
511.52 100.00%
29.87
5.84%
67.62
13.22%

3.34

0.97%

-

-

-

-

1.23
112.59
145.36

0.36%
32.72%
42.24%

0.96
81.72
158.58

0.20%
16.77%
32.54%

0.88
98.36
150.34

0.17%
19.23%
29.39%

1.70

0.49%

-

-

-

-

10.62
1.24
1.53
160.45
273.04

3.09%
0.36%
0.44%
46.63%
79.34%

11.29
1.59
1.07
172.53
254.25

2.32%
0.33%
0.22%
35.40%
52.17%

14.00
4.09
1.23
169.66
268.02

2.74%
0.80%
0.24%
33.17%
52.40%
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสมจัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท
%
40.00
11.62%
40.00
11.62%
2.80
0.81%
28.28
8.22%
71.08
20.66%
344.12 100.00%

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ว)
สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท
%
110.00
22.57%
110.00
22.57%
107.19
22.00%
3.83
0.79%
12.04
2.47%
233.07
47.83%
487.32 100.00%

สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท
%
234.31 100.00%
189.92
81.06%
44.39
18.94%
0.70
0.30%
45.09
19.24%
17.91
7.64%
27.18
11.60%

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ว)
สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท
%
264.27 100.00%
205.18
77.64%
59.09
22.36%
1.70
0.64%
60.79
23.00%
28.35
10.73%
32.45
12.28%

สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 59
ล้านบาท
%
110.00
21.50%
110.00
21.50%
107.19
20.96%
5.00
0.98%
21.31
4.17%
243.50 47.60%
511.52 100.00%

2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สรุ ปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนบริการ
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ พื้นฐาน (บาท)

สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 59
ล้านบาท
300.78
229.03
71.75
1.80
73.55
32.73
40.81

%
100.00%
76.14%
23.86%
0.60%
24.46%
10.88%
13.57%

15.21
11.98
3.94
8.04

6.49%
5.11%
1.68%
3.42%

18.78
13.67
1.87
11.80

7.11%
5.17%
0.71%
4.44%

15.72
25.09
3.16
21.93

5.23%
8.34%
1.05%
7.25%

(0.36)

(0.15%)

-

-

(2.27)

(0.76%)

0.07
(0.29)
7.75
0.05

0.03%
(0.12%)
3.30%

11.80
0.04

4.46%

0.45
(1.82)
20.11
0.05

0.15%
(0.60%)
6.65%
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3. งบกระแสเงินสด

สรุ ปงบกระแสเงินสด

สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ว)
สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท

สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 59
ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ
(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
เงินชดเชยค่าเสียหายจากสัญญาประกันภัย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่าย
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ตัดจาหน่ ายกาไรจากการขายและเช่ากลับ
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ ายภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อ่ืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสียหาย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่
จ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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11.98

13.67

25.09

25.52
0.08

34.26
(1.20)
(0.35)

42.46
0.46

(0.62)

(0.62)

(0.62)

0.19
0.10
(0.01)
15.20
52.44

0.35
0.56
(0.14)
18.78
65.31

0.40
(0.21)
15.72
83.31

(0.30)
(0.49)
0.32
0.62

(1.74)
(0.11)
(1.45)
(0.46)

(10.98)
0.09
(1.29)
(0.25)

4.06
0.10
0.40
57.15
0.55

(0.44)
(0.26)
0.16
61.00
1.20
1.09

(0.49)
0.41
0.27
71.09
2.61

(0.03)

-

(0.18)
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สรุ ปงบกระแสเงินสด

รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระเจ้าหนี้ ค่าสินทรัพย์
ซื้อยานพาหนะสาหรับขนส่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายยานพาหนะสาหรับ
ขนส่ง
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุน้ เพิ่มทุน
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้ นปี

สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 57
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท
0.01
(16.38)
(2.31)
38.99

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ว)
สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 58
(ฉบับปรับปรุ ง)
ล้านบาท
0.14
(18.78)
(2.63)
42.02

(0.16)
(3.90)
(3.97)
0.70

(1.05)
(17.51)
1.35

(1.42)
(0.89)
(36.69)
0.18

(7.33)

(17.22)

(38.82)

17.00

(19.42)

-

5.00

(5.00)

-

(37.77)
(3.04)
(4.22)
(23.03)
8.63
2.20
10.83

182.00
(6.01)
(57.69)
(5.04)
(27.00)
61.84
86.65
10.83
97.48

(59.10)
(9.67)
(68.77)
(52.48)
97.48
44.99

92.41

67.61

68.65

-

0.89

0.30

ข้อมูลกระแสเงินเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่ เงินสด
ยานพาหนะสาหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทา
สัญญาเช่าการเงิน
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
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สิ้ นสุด 31 ธ.ค. 59
ล้านบาท
0.21
(15.72)
(2.90)
55.11
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4. อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า
ระยะเวลาชาระหนี้ เจ้าหนี้ การค้า
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratios)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ /1
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratios)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2558

ปี 2559

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.38
0.30
0.42
10.40
34.63
774.15
0.47
8.64
41.64
(6.55)

1.64
1.50
0.43
11.12
32.36
374.66
0.96
8.92
40.35
(7.03)

0.95
0.82
0.61
9.97
36.12
410.03
0.88
9.88
36.43
0.57

%
%
%
%
%

18.94%
11.60%
143.41%
3.42%
11.70%

22.36%
12.28%
129.49%
4.44%
7.76%

23.86%
13.57%
135.02%
7.25%
9.20%

%
%
เท่า

2.64%
12.64%
0.77

2.84%
14.13%
0.64

4.39%
16.83%
0.61

เท่า
เท่า
เท่า
%

3.84
3.82
1.69
348.45%

1.09
3.34
0.37
82.05%

1.10
4.71
0.80
94.79%

หมายเหตุ : /1 อัตรากาไรสุทธิ คานวณจากกาไรสุทธิ ของกิจการ หารด้วยรายได้รวม

รายงานประจาปี 2559 / ANNUAL REPORT 2016

หน้า | P A G E 72

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั ฯ ให้บริ การรถรับส่งพนักงานไม่ประจาทาง ผ่านรู ปแบบรถที่ให้บริ การ 2 รู ปแบบ คื อรถโดยสารของบริ ษทั ฯ และรถโดยสารร่วม
บริ การ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มี รถโดยสารให้บริ การรวมทัง้ สิ้ น 266 คัน แบ่งเป็ นรถโดยสารของบริ ษัทฯ เท่ากับ 176 คัน และรถ
โดยสารร่วมบริ การเท่ากับ 90 คัน ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะให้บริ การกับลูกค้าแต่ละรายผ่านการทาสัญญาให้บริ การรับส่งพนักงาน ซึ่ งระบุเส้นทางการ
เดิ นรถและระบุอตั ราการให้บริ การในแต่ละเส้นทางอย่างชัดเจน โดยบริ ษัทฯ มีหน้าที่ จัดหารถโดยสารให้เพียงพอตามจานวนผู โ้ ดยสารที่ลูกค้า
กาหนดในแต่ละเส้นทางและให้บริ การอย่างเหมาะสมตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้
สาหรับภาพรวมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การรถโดยสารไม่ประจา
ทางเท่ากับ 234.31 ล้านบาท เท่ากับ 264.27 ล้านบาท และเท่ากับ 300.78 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมี อตั ราการเติบโตเฉลี่ย (Compound
Average Growth Rate) สาหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าวประมาณร้อยละ 13.30 แบ่งเป็ นรายได้จากการให้บริ การรถโดยสารของบริ ษัทฯ เท่ากับ
161.95 ล้านบาท, 196.26 ล้านบาท และ 231.42 ล้านบาท ตามลาดับ และมี รายได้จากการให้บริ การรถโดยสารร่วมบริ การเท่ากับ 72.36
ล้านบาท , 68.01 ล้านบาท และ 69.36 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษัทฯ มี สดั ส่วนรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสารของบริ ษัทฯ ต่อ
รายได้จากการให้บริ การรวมเพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องตลอดช่ว ง 3 ปี ท่ ีผ่านมา ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มี สดั ส่วนรายได้จากการ
ให้บริ การด้วยรถโดยสารของบริ ษทั ฯ เท่ากับร้อยละ 76.94 และสัดส่วนรายได้จากการให้บริ การด้วยรถโดยสารร่วมบริ การ เท่ากับร้อยละ 23.06
อีกทัง้ บริ ษทั ฯ จะลงทุนซื้ อยานพาหนะสาหรับขนส่งเมื่ อมีความแน่นอนว่าจะได้รับงานจากลูกค้าเท่านั้น

1. การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
1.1 รายได้
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมระหว่างในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 235.01 ล้านบาท , 265.97 ล้านบาท และ 302.58 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 234.31 ล้านบาท , 264.27 ล้านบาท และ 300.78 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.70
ร้อยละ 99.36 และร้อยละ 99.41 ของรายได้รวม ตามลาดับ และรายได้อ่ ื น อาทิ ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการจาหน่ายยานพาหนะ กาไรจากการ
ขายทรัพย์สินรอตัดบัญชี ซึ่ งเกิดจากการทารายการขายยานพาหนะแล้วเช่ากลับ (Sale and Leaseback) เป็ นต้น โดยรายได้อ่ ื นในงวดดังกล่าว
เท่า กับ 0.70 ล้า นบาท , 1.70 ล้านบาท และ 1.80 ล้านบาท หรื อคิ ด เป็ นร้อยละ 0.30 ร้อยละ 0.64 และร้อยละ 0.59 ของรายได้รวม
ตามลาดับ
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ตารางแสดงรายได้จากการให้บริการเดินรถโดยสารแยกตามประเภทในปี 2557 ถึงปี 2559
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้จากการให้บริ การ
1. รถโดยสารของบริ ษทั ฯ
1.1 รถบัส
1.2 รถมินิบสั และรถไม
โครบัส
1.3 รถตู ้
1.4 รถตู ้ VVS
2. รถโดยสารร่วมบริ การ
รวมรายได้จากการให้บริ การ
รายได้อ่ ื น

2558
(ปรับปรุ งใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ

2559
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้อยละ

161.95
156.33
1.40

69.12
66.72
0.60

196.26
189.74
1.76

74.26
71.80
0.67

231.42
214.40
1.60

76.94
71.28
0.53

4.22
72.36
234.31
0.70

1.80
30.88
100.00

4.76
68.01
264.27
1.70

1.80
25.74
100.00

14.06
1.36
69.36
300.78
1.80

4.67
0.45
23.06
100.00

รายได้จากการบริการ
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การระหว่างปี 2557 ถึ งปี 2559 เท่ากับ 234.31 ล้านบาท , 264.27 ล้านบาท และ 300.78 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ น
1) รายได้จากการให้บริ การที่ เกิ ด จากรถโดยสารของบริ ษัท ฯ เท่ากับ 161.95 ล้า นบาท, 196.26 ล้า นบาท และ 231.42 ล้านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 69.12 ร้อยละ 74.26 และร้อยละ 76.94 ของรายได้จากการให้บริ การรวมตามลาดับ
2) รายได้จากการให้บริ การที่เกิ ดจากรถร่วมบริ การเท่ากับ 72.36 ล้านบาท, 68.01 ล้านบาท และ 69.36 ล้านบาทหรื อคิ ดเป็ นร้อยละ
30.88 ร้อยละ 25.74 และร้อยละ 23.06 ของรายได้จากการให้บริ การรวม ตามลาดับ
จานวนรถโดยสารของบริ ษทั ฯ ที่ให้บริ การสาหรับลูกค้าแต่ละรายมีจานวนตัง้ แต่ 1 คันถึง 21 คัน จานวนรถสูงสุด โดยใช้รถบัสในการ
ให้บริ การเป็ นหลัก ในขณะที่จานวนรถโดยสารร่ว มบริ การที่ให้บริ การสาหรับลูกค้าแต่ละรายมีจานวนตัง้ แต่ 1 คันถึง 16 คัน โดยใช้รถตูใ้ นการ
ให้บริ การเป็ นหลัก ทัง้ นี้ รู ปแบบการให้บริ การขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก โดยบริ ษทั ฯ จะลงทุนเพิ่มจานวนรถโดยสารของบริ ษัทฯ
ก็ตอ่ เมื่ อมีความชัดเจนที่จะได้รับงานจากลูกค้า
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีรายได้จากการให้บริ การ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 36.51 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 13.82 จากปี กอ่ นหน้า การ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวเกิดจากการขยายการให้บริ การแก่กลุม่ ลูกค้าเดิมที่เพิ่มสัดส่วนการใช้บริ การรถโดยสารของบริ ษัทฯ
และลูกค้ารายใหม่ท่ ีเริ่ มใช้บริ การมาตัง้ แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ลงทุนซื้ อรถโดยสารเพิ่ มอีกจานวน 37 คัน เพื่ อ
รองรับความต้องการใช้บริ การที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า โดยแบ่งเป็ นรถบัสจานวน 20 คัน รถมิ นิบสั 3 คัน และรถตูจ้ านวน 14 คัน ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ มี
จานวนรถโดยสารที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้บริ การรวมทัง้ สิ้ น 176 คัน แบ่งเป็ นรถบัสจานวน 147 คัน รถมินิบสั จานวน 5 คัน รถตูว้ ีไอ
พี 2 คัน และรถตูจ้ านวน 22 คัน ในขณะที่รถร่วมบริ การมีจานวนเท่ากับ 90 คัน แบ่งเป็ นรถบัสร่วมบริ การ 10 คัน และรถตูร้ ่วมบริ การ 80 คัน
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1.2 ต้นทุนบริการและกาไรขัน้ ต้น
ต้นทุนบริการ : ต้นทุนบริ การหลักของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยค่าน้ามันเชื้ อเพลิง เงินเดื อน โบนัสและสวัสดิการพนักงาน ค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัย ต้นทุนค่ารถร่วมบริ การและต้นทุนอื่ น โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนบริ การ
เท่ากับ 189.92 ล้านบาท เท่ากับ 205.18 ล้านบาท และเท่ากับ 229.03 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 81.06 ร้อยละ 77.64 และร้อยละ
76.14 เมื่ อเทียบกับรายได้จากการบริ การรวมตามลาดับ ทัง้ นี้ การลดลงของอัตราส่วนต้นทุนบริ การต่อรายได้จากการบริ การ เป็ นผลมาจากการ
ที่บริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการต้นทุนค่าน้ามันและค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบารุ งได้ดีข้ ึน โดยสัดส่วนต้นทุนค่าน้ามันเชื้ อเพลิ งต่อรายได้จากรถ
โดยสารของบริ ษัทฯ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ 32.48 ร้อยละ 25.61 และร้อยละ 23.59 ตามลาดับ นอกจากนี้ ด้วย
ประสบการณ์การดาเนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรมการให้บริ การรับส่งพนักงานอย่างยาวนาน ก็เป็ นปัจจัยหนึ่ งที่ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมต้นทุนที่
เกิดจากรายการค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับรถยนต์ให้อยูใ่ นระดับคงที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ ีผา่ นมา แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะมีการลงทุนเพิ่มปริ มาณรถบัสโดยสาร
อย่างต่อเนื่ องจากปี 2558 ที่มีจานวน 139 คัน เป็ นจานวน 176 คันในปี 2559 ก็ตาม ทัง้ นี้ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริ การของบริ ษทั ฯ ยังมาจาก
ค่าเสื่ อมราคา เงินเดื อนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเบี้ยประกันภัยและต้นทุนอื่ น ซึ่ งเพิ่มขึ้นตามจานวนรถโดยสารของบริ ษัทฯ เพื่ อรองรั บความ
ต้องการใช้รถโดยสารที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในแต่ละปี
กาไรขัน้ ต้น : ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมเท่ากับ 44.39 ล้านบาท เท่ากับ 59.09 ล้านบาท และ
เท่ากับ 71.75 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 18.94 ร้อยละ 22.36 และร้อยละ 23.86 ตามลาดับ โดยการเพิ่ มขึ้นของ
กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น เกิดจากการที่บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการต้นทุนน้ามันและค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบารุ งได้ดีข้ ึน
ทัง้ นี้ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากการให้บริ การรถโดยสารของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 34.72 ล้านบาท เท่ากับ
49.96 ล้านบาท และเท่ากับ 61.59 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการให้บริ การรถโดยสารของบริ ษัทฯ เท่ากับร้อยละ 21.44 ร้อย
ละ 25.46 และร้อยละ 26.61 ตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปี ท่ ีผา่ นมา เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ มีรายได้
จากการให้บริ การเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง ประกอบกับบริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการต้นทุนค่าน้ามันเชื้ อเพลิงและควบคุมค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบารุ งได้ดี
ขึ้น นอกจากนี้ ในอดีตบริ ษัทฯ จะรับมอบยานพาหนะ แล้วนามาตกแต่งให้เรี ยบร้อยก่อนจึงเริ่ มให้บริ การแก่ลูกค้า ทาให้บริ ษัทรับรู ต้ น้ ทุนค่าเสื่ อม
ราคาโดยที่ยงั ไม่มีรายได้จากยานพาหนะคันดังกล่าว โดยในภายหลังบริ ษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการรับมอบ โดยจะรับมอบยานพาหนะเมื่ อทา
การตกแต่งเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น เพื่ อให้บริ การแก่ลูกค้าได้ทนั ที ด้วยเหตุผลทัง้ หมดดัง กล่าว ทาให้บริ ษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่ อง
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กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
รถโดยสารร่วมบริการ

กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
รถโดยสารของบริษทั ฯ
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1.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย : ค่าใช้จา่ ยในการขายประกอบด้วย เงินเดื อนและสวัสดิการพนักงาน ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย ค่า
รับรอง และค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายเท่ากับ 5.54 ล้านบาท เท่ากับ 8.74
ล้านบาท และเท่ากับ 10.60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.36 ร้อยละ 3.29 และร้อยละ 3.50 ของรายได้รวมตามลาดับ ทัง้ นี้ ในปี 2559
บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายแบ่งตามสัดส่วนประกอบด้วย เงินเดื อนและสวัสดิการพนักงานเท่ากับร้อยละ 86.54 ค่าใช้จา่ ยในการ
ประชาสัมพันธ์บริ ษทั ฯ ร้อยละ 8.57 และค่าใช้จา่ ยสาหรับการรับรองนักลงทุนและสื่ อมวลชนและค่าเดินทางร้อยละ 4.90
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร : ค่าใช้จา่ ยในการบริ หารหลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้วย เงิ นเดื อนและสวัสดิการพนักงาน ขาดทุน (กาไร)
จากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับงาน SET,TSD,SEC ค่าที่ปรึ กษา ค่าสอบบัญชี และค่าสาธารณู ปโภค ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด และ
ค่าธรรมเนี ยมอื่ น โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริ หารเท่ากับ 12.37 ล้านบาท เท่ากับ 19.61 ล้านบาท และ
เท่ากับ 22.13 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.26 ร้อยละ 7.37 และร้อยละ 7.32 ของรายได้รวมตามลาดับ
บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริ หารเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2559 มาจากการปรับเพิ่มขึ้นของจานวนพนักงาน อัตราเงินเดื อนและสวัสดิการ
ตามโครงสร้างอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุ รกิจ
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1.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิ นประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงิ นกู ส้ ถาบันการเงิ น และดอกเบี้ยจ่ายจากการขอรับการสนับสนุ นวงเงิ นสิ นเชื่ อจาก
สถาบันทางการเงินโดยการทาสัญญาเช่าทางการเงิน โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินเท่ากับ 15.21 ล้านบาท
เท่ากับ 18.78 ล้านบาท และเท่ากับ 15.72 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.49 ร้อยละ 7.11 และร้อยละ 5.23 ของรายได้รวมตามลาดับ
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิ นอย่างต่อเนื่ อง จากการลงทุนซื้ อยานพาหนะเพิ่มขึ้น 37 คัน เพื่ อรองรับ
การขยายตัวของธุ รกิจ โดยภายหลังบริ ษัทฯ สามารถระดมทุนจากประชาชนผ่านการเสนอขายหุ น้ สามัญในปี 2558 นั้น บริ ษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
นโยบายการลงทุนในยานพาหนะใหม่ โดยใช้เงินทุนจากบริ ษทั ฯ บางส่วนและกูเ้ งินผ่านการทาสัญญาเช่าทางการเงิน (สัญญาเช่าซื้ อ และ สัญญา
เช่าทางการเงิน) ทาให้บริ ษทั ฯ มีภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินในปี 2559 ที่ลดลง ทัง้ นี้ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาเช่าการเงินจากการลงทุน
ในยานพาหนะรวม 132 คัน โดยเป็ นสัญญาเช่าซื้ อที่จะหมดสัญญาในปี 2560 คิดเป็ นจานวนรถ 34 คัน ปี 2561 คิดเป็ นจานวนรถ 17 คัน ปี
2562 คิดเป็ นจานวนรถ 27 คัน ปี 2563 คิดเป็ นจานวนรถ 46 คัน และปี 2564 คิดเป็ นจานรถวน 8 คัน

1.5 กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทฯ มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 8.04 ล้านบาท เท่ากับ 11.80 ล้านบาท และเท่ากับ 21.93 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 3.42 ร้อยละ 4.44 และร้อยละ 7.25 ตามลาดับ การเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิ ตลอด 3 ปี ท่ ี
ผ่านมา เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การ อันเนื่ องมาจากการขยายการให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยรถโดยสารของบริ ษทั ฯ และอัตรา
การทากาไรที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ยังสามารถบริ หารจัดการต้นทุนค่าน้ามันและค่าใช้จา่ ยในการซ่อม
บารุ งได้ดีข้ ึน รวมทัง้ บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินที่ลดลง
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
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2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
2.1 สินทรัพย์
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 344.12 ล้านบาท เท่ากับ 487.32 และ
เท่ากับ 511.52 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายการสิ นทรัพย์ท่ ีสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
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เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด : เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 10.83 ล้านบาท เท่ากับ 97.48 ล้านบาท และ
เท่ากับ 44.99 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 3.15 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 8.80 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 160.00 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุน้ เพื่ อเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ น้ ละ 0.95 บาท ทาให้บริ ษัทฯ ได้รับเงิ นจากการระดมทุนจานวน 152.00 ล้านบาท โดยภายหลังหัก
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าตลาดจานวน 11.45 ล้านบาท บริ ษัทฯ มีเงิ นเพิ่ มทุนคงเหลื อจานวน 140.55 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ ได้รายงานการใช้เงิ น
เพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ประจาปี ส้ ิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนการ
วัตถุประสงค์

ใช้เงิน

จานวนเงินคงเหลื อ จานวนเงินใช้ไป

จานวนเงิน

ณ วันที่ 31

ในระหว่างงวด

คงเหลื อ ณ วันที่

ธันวาคม 2558

ม.ค.-ธ.ค. 2559

31 ธันวาคม
2559

1. ลงทุนรถเพื่อขยายกาลังการเดินรถ

55.00

46.89

31.00

15.89

2. พัฒนาศูนย์อบรมและหลักสูตรนักขับ

2.00

1.05

1.05

0.00

3. พัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการบริการการเดินรถ
4. ปรับปรุงศูนย์ซ่อมบารุงพื้นที่ชลบุรี

1.00

0.88

0.69

0.19

4.00

4.00

3.84

0.16

5. ชาระคืนเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน

32.86

-

-

0.00

6. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

45.69

26.69

26.69

0.00

140.55

79.51

63.27

16.24

รวมทัง้ สิ้ น

หมายเหตุ: จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 13 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
จดทะเบียน เนื่ องจากบริ ษัทฯ ฯ ได้ชาระคื นเงินกูย้ ื มสถาบันการเงินเสร็ จสิ้ นแล้ว และมีจานวนคงเหลื อเท่ากับ 2.14 ล้านบาท จึงขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิ น
ด้วยการนาเงินคงเหลื อจากวัตถุประสงค์ ข้อ 5. ชาระเงินกูย้ ื มกับสถาบันการเงินเข้ารวมกับวัตถุประสงค์ ข้อ 6. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาก ณ สิ้ นปี 2558 เท่ากับ 52.48 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 53.84 เนื่ องจาก บริ ษัทฯ ได้นาเงิ นที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การลงทุนในยานพาหนะเพื่ อ
ขยายกาลังการเดินรถ การพัฒนาศูนย์อบรมและหลักสูตรนักขับ การพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการบริ การการเดินรถ การปรับปรุ งศูนย์ซ ่ อมบารุ ง
พื้ นที่ชลบุรี เป็ นต้น

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ มีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ นเท่ากับ
23.11 ล้านบาท เท่ากับ 24.85 ล้านบาท และเท่ากับ 35.83 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.72 ร้อยละ 5.10 และร้อยละ 7.00 ของสิ นทรัพย์
รวมตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ น ดังนี้
1. ลูกหนี้ การค้า ประกอบด้วย ลูกค้าตามปกติ ของธุ รกิ จและรายได้จากการให้บริ การค้างรับ โดยบริ ษัทฯ มี ลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31
ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 22.99 ล้านบาท เท่ากับ 24.52 ล้านบาท และเท่ากับ 34.82 ล้านบาทตามลาดับ
โดยลูกหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่ องสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริ การ โดยมีรายละเอียดอายุลูกหนี้ การค้าดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)
รายการลูกหนี้ การค้า

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

21.74
0.22
21.96
1.03
22.99

23.39
0.36
23.75
0.77
24.52

ลูกหนี้ การค้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า
หัก ค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้ การค้า - สุทธิ

31 ธันวาคม 2559
34.40
0.15
34.55
1.27
35.82

บริ ษัทฯ มีนโยบายการให้เครดิตเทอมลูกค้าเท่ากับ 30 ถึ ง 120 วัน โดยระยะเวลาการให้เครดิตเทอมขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการเป็ นคูค่ า้
และการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ ายบริ หาร โดยลูกหนี้ ที่มียอดค้างชาระจะผ่านขัน้ ตอนที่ถูกกาหนดไว้ในนโยบายการติดตามหนี้ อาทิ การ
ติดตามทวงถามโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การออกหนังสื อติ ดตามหนี้ และการแจ้งความเพื่ อดาเนิ นการตามขัน้ ตอนทางกฎหมาย หากลูกค้ามี
ระยะเวลาค้างชาระหนี้ ตัง้ แต่ 6 เดื อนขึ้นไป ทางบริ ษทั ฯ จะตัง้ สารองค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญเต็มจานวน ทัง้ นี้ ใน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559
บริ ษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 34.63 วัน 32.36 วัน และ 36.12 วัน ตามลาดับ โดยในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่ องจากในปี น้ ี บริ ษัทฯ ได้ให้บริ การแก่ลูกค้ารายใหม่ ซึ่ งให้เครดิตเทอมประมาณ 120 วัน อย่างไรก็ตาม เมื่ อเปรี ยบเทียบโดยรวม
บริ ษทั ฯ ยังคงมีการบริ หารจัดเก็บหนี้ ที่ดีโดยต่อเนื่ องและเป็ นไปตามนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าของบริ ษทั ฯ
2.

ลูกหนี้ อื่ น บริ ษัทฯ มี รายการลูกหนี้ อื่ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 0.12 ล้านบาท เท่ากับ 0.33
ล้านบาท และเท่ากับ 0.01 โดยเป็ นรายการที่สาคัญ คื อ เงินทดรองจ่ายพนักงานสาหรับนาไปใช้ในกิจการ และเงินทดรองจ่ายให้กบั ลูกค้า
เช่น ค่าทางด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยงนักขับนอกสถานที่ เป็ นต้น

ยานพาหนะสาหรับขนส่ง : ยานพาหนะสาหรับขนส่งของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย รถบัสโดยสาร รถมินิบสั รถไมโครบัส รถตู ้ รถตูว้ ีไอพี รถ
ที่ใช้ในการบริ หาร และรถที่ใช้ในการสนับสนุ นสาหรับฝ่ ายปฏิ บตั ิการและฝ่ ายบารุ งรักษาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี
2559 บริ ษัทฯ มียานพาหนะสาหรับขนส่ง - สุ ทธิ เท่ากับ 295.50 ล้านบาท เท่ากับ 345.13 ล้านบาท และเท่ากับ 404.81 หรื อคิดเป็ นร้อยละ
85.87 ร้อยละ 70.82 และร้อยละ 79.14 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึ่งบริ ษทั ฯ จะลงทุนในยานพาหนะสาหรับขนส่ง ก็ตอ่ เมื่ อมีการตกลงทา
สัญญากับทางลูกค้าแล้ว โดยมีรายละเอียดการเปลี่ ยนแปลงของยานพาหนะสาหรับขนส่งดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)
ยานพาหนะสาหรับขนส่ง
ราคาทุน ยอดยกมา
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
โอนมาจากรถประกอบ
ค่าเสื่ อมราคา - ยอดยกมา
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนจาหน่าย
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ยานพาหนะสาหรับขนส่งระหว่าง
ประกอบ
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี -ยานพาหนะ
สาหรับขนส่ง

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
274.77
94.48
(1.12)
0.16
368.29
(48.93)
(24.77)
0.34
(73.36)
294.93
0.57

31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)
368.29
83.87
(2.51)
449.65
(73.36)
(33.25)
1.52
(105.09)
344.56
0.57

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)
449.65
100.93
(0.45)
550.13
(105.09)
(40.93)
0.30
(145.72)
404.41
0.40

295.50

345.13

404.81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มี ยานพาหนะสาหรับขนส่งเท่ากับ 404.81 ล้านบาท โดยเพิ่ มขึ้ นจากปี 2558 เท่ากับ 59.68
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 17.29 ซึ่ งเป็ นการลงทุนซื้ อรถบัสโดยสารใหม่จานวน 20 คัน รถตูจ้ านวน 14 คัน และรถไมโครบัส 3 คัน
สาหรับรองรับการเพิ่ มขึ้ นของปริ มาณความต้องการใช้ของลูกค้ารายเดิม และลูกค้ารายใหม่จานวน 3 ราย โดยเริ่ มให้บริ การในเดื อนมี นาคม
2559 เป็ นต้นมา ซึ่งบริ ษทั ฯ สัง่ ซื้ อรถโดยสารใหม่ผา่ นการทาสัญญาเช่าซื้ อและจะทยอยชาระเสร็ จสิ้ นภายในปี 2564

2.2 หนี้ สิน
บริ ษัทฯ มีหนี้ สิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 273.04 ล้านบาท เท่ากับ 254.25 ล้านบาท
และเท่ากับ 268.02 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 79.34 ร้อยละ 52.17 และร้อยละ 52.40 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยรายการหนี้ สิ นที่
สาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิ นรวมของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่ น : ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัท ฯ มี เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่ น
เท่ากับ 30.48 ล้านบาท 30.93 ล้านบาท และ 29.87 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.86 ร้อยละ 6.35 และร้อยละ 5.84 ของสิ นทรัพย์รวม
ตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่ น ดังนี้

เจ้าหนี้ การค้า : เจ้าหนี้ การค้าหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ เจ้าหนี้ ค่าน้ามันเชื้ อเพลิง ค่ารถร่วม และค่าอะไหล่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557
ปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ การค้าเท่ากับ 22.02 ล้านบาท เท่ากับ 21.97 ล้านบาท และเท่ากับ 22.25 ล้านบาทตามลาดับ และมี
เจ้าหนี้ การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 1.09 ล้านบาท เท่ากับ 0.91
ล้านบาท และเท่ากับ 1.22 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้ เป็ นระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 30 - 90 วัน
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เจ้าหนี้ อื่ น : เจ้าหนี้ อื่ นประกอบด้วย เจ้าหนี้ อื่ น ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย เจ้าหนี้ ค่าสิ นทรัพย์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเช่าและค่าบริ การ ค่าที่
ปรึ กษาและค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย เช่น ค่าสอบบัญชี โบนัสและเงินปันผลค้างจ่าย ค่าที่ปรึ ษา เป็ นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัท ฯ มี เจ้าหนี้ อื่ นเท่ากับ 7.37 ล้านบาท เท่า กับ 8.05 ล้า นบาท และเท่ากับ 6.40 ล้านบาท โดย
รายละเอียดของรายการเจ้าหนี้ อื่ นที่สาคัญ คื อ ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจ เช่น ค่าสอบบัญชี โบนัสและเงินปันผลค้างจ่าย ค่าที่
ปรึ กษา

หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สัญญาเช่าซื้อ และ สัญญาเช่าทางการเงิน)
บริ ษัทฯ มีหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงินซึ่ งเกิดจากการลงทุนในยานพาหนะใหม่เพื่ อรองรับการให้บริ การขนส่ง โดยสามารถสรุ ป
รายละเอียดหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงินได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

(ตรวจสอบแล้ว)

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

232.61

240.96

242.40

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่ าย

(34.13)

(32.56)

(24.44)

198.48

208.40

217.96

(53.12)

(49.82)

(67.62)

145.36

158.58

150.34

รวม
หัก : ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ มีหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงิ นเท่ากับ 198.48 ล้านบาท เท่ากับ
208.40 ล้านบาท และเท่ากับ 217.96 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57.68 ร้อยละ 42.77 และร้อยละ 42.61 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ โดยแบ่งเป็ น
ส่วนของหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงิ นที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เท่ากับ 53.12 ล้านบาท เท่ากับ 49.82 ล้านบาท และเท่ากับ 67.62 ล้าน
บาท และหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เท่ากับ 145.36 ล้านบาท เท่ากับ 158.58 ล้านบาท และ
เท่ากับ 150.34 ล้านบาทตามลาดับ โดยบริ ษทั ฯ ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ฯ ลีสซิ่งทัง้ หมด 8 แห่ง ซึ่งมีกาหนดการชาระค่างวดเป็ นรายเดื อน
และมีอายุสญ
ั ญาประมาณ 4 - 5 ปี โดยมูลค่ารายการหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงินของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับ
การขยายการลงทุนในยานพาหนะสาหรับขนส่งของกิ จการ ทัง้ นี้ อัตราดอกเบี้ยของหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ที่บริ ษัทฯ ได้รับเฉลี่ยร้อยละ 4.30 - 8.90 ต่อปี โดยรู ปแบบการคิ ดอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็ นแบบอัตราลดต้นลดดอก โดยผลรวมของ
จานวนเงินขัน้ ต่ าที่บริ ษทั ฯ ต้องชาระทัง้ สิ้ นตามสัญญาเช่าแสดงได้ดงั ตาราง
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุ งใหม่)
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขัน้ ตา่ ที่ตอ้ งจ่ายทัง้ สิ้นตามสัญญาเช่า

79.67

162.73

242.40

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

(12.05)

(12.39)

(24.44)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่ าที่ตอ้ งจ่ายทัง้ สิ้ นตามสัญญาเช่า

67.62

150.34

217.96

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

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขัน้ ตา่ ที่ตอ้ งจ่ายทัง้ สิ้นตามสัญญาเช่า

63.46

177.50

240.96

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี

(13.64)

(18.92)

(32.56)

มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่ าที่ตอ้ งจ่ายทัง้ สิ้ นตามสัญญาเช่า

49.82

150.58

208.40

2.3 ส่วนของผูถ้ ื อหุน้ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วเท่ากับ
40.00 ล้านบาท เท่ากับ 110.00 ล้านบาท และเท่ากับ 110.00 ล้านบาท ตามลาดับ มี สว่ นของผู ถ้ ื อหุ น้ รวม เท่ากับ 71.08 ล้านบาท เท่ากับ
233.07 ล้านบาท และเท่ากับ 243.50 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.66 ร้อยละ 47.83 และร้อยละ 47.60 ของสิ นทรัพย์รวมตามลาดับ โดย
บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรเท่ากับ 28.28 ล้านบาท เท่ากับ 12.04 ล้านบาท และเท่ากับ 21.31 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้ สิ นต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 3.84 เท่า 1.09 เท่า
และ 1.10 เท่า ตามลาดับ โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี้ สิ นต่อส่วนของผู ถ้ ื อหุ น้ ที่สู ง เนื่ องจากบริ ษัทฯ ขยายจานวนยานพาหนะเพื่ อ
ให้บริ การด้วยการทาสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหลัก ทัง้ นี้ ภายหลังบริ ษัทฯ ได้เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ในปี
2558 ทาให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้ สิ นต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ลดลงเป็ นต้นมา

2.4 อัตราส่วนสภาพคล่อง : บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 43.01 ล้าน
บาท เท่ากับ 133.95 ล้านบาท และเท่ากับ 93.93 ล้านบาท โดยคิ ดเป็ นร้อยละ 12.50 ร้อยละ 27.49 และร้อยละ 18.36 ของสิ นทรัพย์รวม
ตามลาดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรายการสิ นทรัพย์หมุนเวียนในช่วง 3 ปี ท่ ีผา่ นมา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ น
สด และลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่ น ซึ่งในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ทาให้มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึ้นในปี 2558 และมีการเปลี่ยนแปลงตามรายงานการใช้เงิ นที่ได้รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขณะที่
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ฯ มีรายการลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น ด้วย
บริ ษัทฯ มีหนี้ สิ นหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 112.59 ล้านบาท เท่ากับ 81.72 ล้าน
บาท และเท่ากับ 98.36 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 32.72 ร้อยละ 16.77 และร้อยละ 19.23 ของสิ น ทรัพย์รวมตามลาดับ โดยหนี้ สิ น
หมุนเวียนที่สาคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่ น และส่วนของหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 บริ ษัทฯ มีหนี้ สิ นหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 69.57 ล้านบาท เนื่ องจากลักษณะการ
ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่เน้นการขยายจานวนยานพาหนะในการขนส่งผ่านการทาสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นหลัก ซึ่ งมีอายุในการผ่อนชาระ
ประมาณ 4 - 5 ปี ขึ้นกับเงื่ อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง โดยการผ่อนชาระหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิ นจะมีระยะเวลาสัน้ กว่าอายุการ
ใช้งานของรถโดยสารที่จะทยอยสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั ฯ ส่งผลให้ในช่วงการผ่อนชาระค่างวดรถ บริ ษัทฯ จะมีสดั ส่วนการผ่อนชาระค่างวดรถที่
ลงทุนต่อรายได้จากการบริ การ ใกล้เคียงกับสัดส่วนการสร้างรายได้ของรถที่ลงทุนเพิ่มเติมต่อรายได้จากการบริ การ ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วน
สภาพคล่องอยูใ่ นระดับต่ าเท่ากับ 0.38 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนสู งกว่าหนี้ สิ นหมุนเวียนเท่ากับ 52.22 ล้านบาท เนื่ องจากระหว่างปี 2558
ทางบริ ษทั ฯ ได้ออกหุ น้ สามัญใหม่เพื่ อเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ตามที่กล่าวไปแล้ว บริ ษทั ฯ จึงนาเงินเงินเพิ่มทุน
ที่ได้รับบางส่วนมาชาระคื นเงินกูย้ ื มสถาบันการเงิ นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และยังเหลื อเงินสดอีกจานวนมาก จึงทาบริ ษัทฯ มีอตั ราส่ว นสภาพ
คล่องในปี 2558 เท่ากับ 1.64 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.38 เท่า ในปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีหนี้ สิ นหมุนเวียนสูงกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 4.43 ล้านบาท โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ นา
เงินที่ได้จากการระดมทุนจากประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) ไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ท่ ีได้แจ้งไว้ ทาให้บริ ษัทฯ มีเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ น
สดลดลงจากปี กอ่ นหน้า ส่งผลให้ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.95 เท่า ซึ่งลดลงจากปี กอ่ นหน้า
ส าหรั บ Cash Cycle ของบริ ษั ท ฯ จะพบว่า ในปี 2557 และปี 2558 บริ ษั ท ฯ มี Cash Cycle ติ ด ลบเท่ากับ 6.55 วัน 7.03 วัน
ตามลาดับ โดยสาเหตุท่ ี Cash Cycle ของบริ ษทั ฯ ติดลบ เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ มีระยะเวลาการชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ การค้าที่ยาวกว่าระยะเวลาการเก็บ
หนี้ เฉลี่ยของลูกหนี้ การค้า ขณะที่ในปี 2559 บริ ษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 0 .57 วัน เปลี่ยนแปลงเป็ นบวก เนื่ องจาก บริ ษัทฯ ขยายเครดิ ต
เทอมลูกหนี้ ให้แก่ลูกค้ารายใหม่ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ :
เอกสารฉบับนี้ เป็ นเพี ยงข้อมูลสรุ ปสาระสาคัญของบริ ษัทฯ หากต้องการเอกสารฉบับเต็ มสามารถติ ดต่อ
คุณโชติ กา วี ระศิ ลป์ โทร. 038-468-789 หรื อ Email: chotiga@atp30.com หรื อ คุณสุ กานดา พุทธรักษา โทร 063-9030049 Email:
sukarnda.p@atp30.com และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2559 (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ได้ที่
www.set.or.th และ www.atp30.com
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